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DE WIJKKRANT 

De Professoren- en Burgemeesterswijk 
dreigt haar 'achtertuin' te verliezen. Er 
bestaan plannen om Polderpark Crone• 
steyn op te offeren voor bedrijven en 
woningen. De ambtelijke projectgroep 
Oostflank heeft enkele scenario's ont• 
wikkeld voor de oostelijke zijde van 
Leiden die inhouden dat het polderpark 
plaats moet maken voor bedrijven en 
woningen of op zijn minst aanzienlijk 
wordt verkleind. 
De plannen hangen samen met de groei van 
Leiden in de richting van de Grote Polder in 
Zoeterwoude. Volgens wethouder Tj. Van Rij 
ligt het voor de hand dat Leiden, als de wijk 
Roomburg is afgebouwd, nieuwe woning
bouwlocaties opzoekt in zuidoostelijke rich
t ing. Daarmee komt de gemeente op het ter
rein van buurgemeente Zoeterwoude. Deze 
verzet zich hevig tegen de Leidse plannen, 
en heeft al gesuggereerd dat Leiden beter 
de eigen Cronesteynpolder, die in de zestiger 
jaren al door Zoeterwoude werd afgestaan, 
kan gaan benutten. Maar het is ook mogelijk 
dat Leiden het polderpark zal moeten opof
feren als de provincie toestemming geeft 
voor woningbouw in de Grote Polder. 

Wethouder Van Rij lijkt vooralsnog niet be
reid om Cronesteyn een nieuwe bestemming 
t e geven. Volgens de wethouder is Crone
steyn voor recreanten van veel groter belang 
dan de Grote Polder. Ook binnen de Leidse 
gemeenteraad is er weinig enthousiasme 
voor de plannen van de projectgroep Oost
flank. Eerdere colleges hebben altijd gesteld 
dat Cronesteyn een groene buffer moest blij
ven. In het structuurplan ruimtelijke orde
ning heeft de gemeente de polder uitdruk
kelijk een 'groene functie' gegeven. De brug 
voor fietsers en voetgangers die indertijd 
naast de spoorbrug is gebouwd is speciaal 
bedoeld voor de recreanten. 
Thomas van Duin, de nieuwe voorzitter van 
de wijkvereniging, stelt dat er sprake is van 
een zeer ongewenste ontwikkeling. 
,,Polderpark Cronesteyn is erg populair bij re
creanten, die zeker niet alleen uit de 
Professoren- en Burgemeesterwijk komen. 
Voor onze wijk, die toch al arm aan groen is, 
zou het verdwijnen van deze laatste grote 
groene zóne een zeer harde klap zijn. 
Daarom zullen wij ons fel tegen de plannen 
verzetten. Ik weet zeker dat we daarbij op 
brede steun in de stad kunnen rekenen." 



Saaiheid 
Toen ik Paula, m1ï11 tm.mw, vtrttldc dat ik 110• 

mem l1tt bcs11111r 11011 dr lf/iJkvtrt mgi11g dt af 
scl1ttdscolu11111 i11 dt:t l~1jkkra111 : 011 scl,njl•en, 
: ti : ij 011omtvo,rdt11 "Dat : of don wtl t,:u saa, 
stukje wordt ,,". Z,,11Jtr t"Crdcrt t0tl1c/11i11g :al lw 
11 duidcliJk :ij11 dat :ij m mij g,e11 spi1svo11digt, 
humun·sriu ht til aampr.:kt udt colmm1ÎJt : 1tt. 1'7t l 
had :t nut hour opmerking, zoudtr htt u U.'tltll, 

dt tird roor du saatt stukje gt11011dt11. E11 als 11 
niet t•an saaiheid houdt, vcnuoti 11:t /f dan t1it t 

met het tNrdt r lezen t•a,, dt:t co/1111111. Toe,, de 
grott g,tlttr,1.t émsuiu "" tijdjt i11 Ltidt tt u·,Tku, 
sr/m;cf hij de volgende n•oordcu aan ct u t 1ncnd 
,,a,, /rem: "Ix be.Ju plaats iu de g;,.•lttlt U'NV/d om 
tt Slt rt.!tll ü L:itla,. Het 1XrJcl11/ t1us111 leun, tn 

dood is hier 11a111eJ1jk 11a11UJt lijks merkbaar. " 
Vijf jaar ge/.:dtn v:rrd dt 1171jkt•rrt nigi11g opgr
nc/11. Uit g,sprrkkw 111t1 wel lttu<J11cn /,1,ck dut 
:ii de soailuid vau de wijk :o tuoardt,Tden en dJt 
:t htt ook :o w ldt11 houdm. ll7at is er da11 :o b11-
: 011drr aau saaihtid.> ,\fisschitn moettn tet lut 
t·,·rg.-1,jkm mtt tlap,11. Als .i< gcd11r.:nd, w, lu11gt 
p,riod, 11itt w ldot11d, slaapt raak j, uit bala11s. Je 
uwdt prikkdbaar, lusttloos, je g,he11gm laat .i< 111 

tl,: Jtuk tU. A·ftt a11dtrt u.oordt 11, itderttn haft 
« 11 pick 11odig rt'Oar hij of : ij : ,ch thuis tJOtlt c11 
tot nllt kun komen. lflaar kindcr .. ·11 de r 1111111c 

l,cl>bn, 0111 te sp,lm. !fluor fa i11 lttt t<'Ctkc11d i11 de 
111i11 w , goed glas wij11 dri11k1. 117aar scholm c11 
bu11rtw i11lu ls :iju. Ee11 cchu wooubu"rt dus. 
Daarom hu/t dit btstrmr toen btslottn om sau,~ 
h,id als Ja,:/ tc sttlltt1 tJOOr de lflijk1=11iging. 
E11 :oals G,lla 011lo11gs ;,, :1j11 omslagbrit/ 0011 
Suw11, H1.•i11 tn mij schruf, Mstond dit bcsw"r 
m"tt uit u·td- of 11aijwraars. A1aar uit m t11stn dit 
c.•Ikaar rtsptctccrd,m tll die tlkaan r.:konkomi111c11 
aa11<J11ldm (m daar l,addm wc tr 11ogal u:at 
~-011). 
lV1ï v ormdtn ttll combinotit van •;11:ic/11 • i ll 

'mttr geluk da,, u:ijslu id', aa11gtt1uld mt t ttu 
st111./it '1011g11c III d ittk '. O,,tr tk rtJ11/tart11 1110,1 u 
maar aordtlt11. 117ij" 1ui/lc11 gw, 'lrlykb11rgm1u1-
1cn' wordn, i ll :ijn nit t aan her pluch.: Rtbakkcn. 
lVij r,•,1/tu 11u graat t,:ur gmoou 'saa, ' won~n. 

Bcda11k1 voor htt wrrro111cc11 dat u i11 om sttlde. 
lf/1) W('IIStu htt nit uw bawur t'ttl s11cus. 
Nomtm Gilles, Hem ,,, StCW11, 

Ronald Stokkel 

Herdenking 4 mei 

Ook dit jaar zal op 4 mei de krans worden gelegd bij de Bevrijdings
boom aan de Zeemanlaan, ter herdenking van de gevallenen in de 
tweede wereldoorlog. De krans wordt om t9.00 uur gelegd door de 
nieuwe voorzi tter, Thomas van Duin. iedereen is welkom om deze kor
te herdenking bij te wonen. De Bevrijdingsboom is de eerste boom in 
de middenberm, komend vanaf de Lammenschansweg • 

Inbraakpreventie in de wijk 

Wethouder A. Pechtold, W. Bekelaar van Encore Licht-EWR, H. Koenen van 
Woningstichting On, Doel en Roomburgerlaanbewoner 8. Mulder hebben 
op donderdag 11 april de achterpadvtrlichring aan de Roomburgerlaan en 
de De Goej e>t"al officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door een 
bovenmaat>e nekker in een reu>achtige wandcontacrdoo, te steken. Het 
ga.i om een project van de groep Leid,e Senioren Zelf,tandig. Met de ver
/,chting wordt de sociale vei ligheid in de wijk verbeterd. 

In het kader van het vergroten van 
de veiligheid van senioren in de 
wijk wordt de laatste tijd veel aan
dacht geschonken aan inbraakpre
ventie. Slotenbedtijven zijn namens 
de politie gemachtigd woningen te 
inspecte1en op inbraakveiligheid. 
Bewoners kunnen bij die bedrijven 
terecht voor inbraakbestendig 
hang- en sluitwe1k. 
In Leiden Zuid-Oost wordt relatief 
veel ingebroken. In samenwe,king 
met de politie worden woningen in
braakveilig gemaakt, niet alleen 
door het hang- en sluitwe1k te ver
bete1en maar ook door te zorgen 
voor verlichting op het gebruikelij
ke 'dievenpad': de achterzijde van 
de woningen, te bereiken via de 
brandgangen. Tot voor kort kwam 
hier weinig van teiecht vanwege de 
kosten. In het overleg tussen de ge
meente en het ene1giebedrijf werd 
een aanvaardbare constructie ge-

vonden: de gemeente geeft subsi
die, waardoo, de kosten beperkt 
blijven tot een rijksdaalde, per 
maand. Dat bedrag wordt verre• 
kend via de energienota van de 
EWR. Het regelmatige onderhoud 
(reparatie, lampen veiwisselen) is 
bij dat bedrag inbegrepen. In de 
Roomburgerlaan werd enthousiast 
gereageerd op het p1oject. De ko• 
mende tijd zullen andere wijkbewo• 
ners wo1den benaderd om deel te 
nemen aan het achterpadenverlich
tingsplan. Bij voldoende belangstel
ling zullen meer brandgangen wor
den verlicht. 
Voor meer informatie over inbraak
preventie in het algemeen: contact
persoon is Peter Fakkeldij, te berei• 
ken bij Zorgcentrum Lorentzhof, 
Lorentzhof 1, 2313 GA, tel. 514 95 
45 (tst.235) of bij Stichting 
Dienstve1lening, Professorenpad 1, 
2316 ZZ, tel. S12 81 83. e 

,.__ ____ ...... ___ ~---•w,fi/ ___ ) 

Doormodderen in Roomburgerpark 
Het wil maar niet vlotten met het 
Roomburgerpark. Het park is een 
grote modderpoel en het lijk1 er 
niet op dat het binnenkort in ge
bruik kan worden genomen, zoals 
oorspronkelijk de bedoeling was. 

Wat is er loos? In de oorspronkelijke 
planning was voo1 zien dat het opnieuw 
ingerichte Roomburgerpark in 1999 
gereed zou zijn. Zo was het ook afge
sproken met de speciaal opgerichte 
projectgroep voor bewoners. Het park 
was in de loop van de jaren verzakt, er 
waren afwateringsproblemen en er 
moesten een speeltuin, een skatebaan 
en een jongerenontmoetingsplaats 
(JOP) bijkomen. Alle reden dus voor een 
nieuwe inrichting. 
Nu blijkt dat de gemeente de beoogde 
planning niet haalt. De overvloedige te
genval van vorig en dit jaar wo1dt daar
voor als belang1ijkne oorzaak ge
noemd . • Dat geloof ik nog wel; aldus 
buurtbewoner en biologe Rinny Koo,. 
Zij is lid van de projectgroep. " Maar 
had er het afgelopen jaar dan helemaal 
niets gedaan kunnen worden? Dat ge
loof ik w eer niet. Waarom bijvoorbeeld 
niet de nieuwe velden vorig jaar al in• 
gezaaid?" 

De gemeente ontkent dat er meer 
gedaan had kunnen worden . .. Het aller• 
eetste dat er moet gebeuren bij dit 
soort operaties is het verplaatsen van 

grond.· Dat zegt Rien Kuzee van de 
gemeente. " In Leiden streven we naar 
een 'gesloten grond-balans' . Dat wil 
zeggen dat we grond die we nodig 
hebben het liefst van een andere plek 
binnen de gemeente halen. Zo hangen 
projecten met elkaar samen. Het 
Roomburge1park moest worden opg~ 
hoogd. Dat hadden we precies opgeme• 
ten. Deze grond kwam vrij door de 
1ioolwerkzaamheden aan de Rijnsbur
gerweg en in de Professorenwijk. Door 
de hevige regenval dit jaar en vorig jaar 
zijn deze operaties echter vertraagd. Er 
was dus nagnatie in de aanvoer Toen 
de grond eenmaal toch gestort was. 
zorgde het weer er dit voorjaar 
opnieuw voor dat we niet vetdet kon
den. Het is zo nat dat je et met machi
nes onmogelijk in kunt. Helaas hebben 
hierdoor alle pa1ken waar aan gewerkt 
wordt. vertraging opgelopen, ook bij
voorbeeld het Plantsoen. Daar balen we 
zelf evenzeer van als de bewoners.· 

Puin 
Maar ook de hoeveelheid grond en de 
kwaliteit ervan verbaast Rinny Kooi. ,Ik 
begrijp niet dat er zulke hoeveelheden 
moesten komen, zeker niet op de plaats 
waar de nieuwe velden moeten komen. 
Er zijn hele wallen ontstaan. En ik zie er 
puin, stukken rioolpijp en houten bal
ken in zitten. Is die g rond wel geschikt 
voor een pa1k?" Kuzee: . Bij g,ondop
hoging gaat het om verschillende la-

lnformatiea 
Roomburge vond over het 

?S mei, van 20 'J:t* op dinsdag 
m het buurthu;-s Guur t~t 22.00 uur 

aan de Oppen°{:!.el,s loppensz 
ç/mstraat. 

Rien Kuzee en Fr. 
(D~enst Milieu e/;* Kalfshoven 

toel,chting op cl. eheer) geven 
e stand van zaken. 

gen. De onderste laag mag wel wat 
grof zijn. Maar dat puin moet er na
tuurlijk uit Dat zal ook zeker gebeu• 
ren." 

Populieren 
Het is Rinny Kooi ook opgevallen dat er 
meer populieren aan de achterzijde van 
de flat aan het Van Vollenhovenplein 
zijn weggehaald dan ze verwacht had. 
• Waarom was dat nou nodig 1 Het lijkt 
voor de p1ivacy van de flatbewoners 
ook helemaal niet gewenst.• Rien 
Kuzee is zich er niet van bewust. · we 
hebben een grote populier richting de 
Kanaalweg moeten weghalen, omdat 
die niet goed meer was. De veiligheid 
maakte dat noodzakelijk.· 
Tot slot heeft Rinny Kooi zich verbaasd 
over de onregelmatige en beperkt e 
communicatie tussen de gemeente en 
de projectgroep .• De inspraak had be
ter gekund. de communicatie was ma
ger.• 
Hoe moet het nu verder? Wordt het 
een modderige zomer? Kuzee: . Nee. 
Helaas is het seizoen voor het planten 
van bomen voorbij. Dat kan pas weer 
na de herfst. Maar we gaan de grond 
zuiveren en egaliseren, we gaan gras in
zaaien en we gaan vetder met de vijver. 
We laten de zaak niet braak liggen. 
Eind mei moet het er al een stuk beter 
uitzien. We doen ons best.· 
De planning van de speeltuin staat vol
gens Rien Kuzee op zichzelf . .. De ge
meente heeft de grond aangeleverd en 
zal een hek plaauen, maar de speel
tuinvereniging heeft de zaak zelf in ei
gen beheer.· 
Hoe het ook zij, vertraging van de inge
bruikname van het park is, volgens 
wijkchef Zuid Edith van Middelkoop, 
helaas niet meer te vermijden. • 



Van oud naar nieuw Wijkvereniging heeft nieuw bestuur 
r -:1 • --~=----l 

/ 

Op deze foto zijn het oude en nieuwe 
bestuur verenigd. links staan de oude 
bestuursleden Steven Blok, Gilles land· 
heer, Hein reeuwen en Ronald Stokkel. 
Daarnaast de nieuwkomers Gerard 

Carola Eppink (36), voormalig coördina
tor jongerenwerk, woont aan de 
Thorbeckestraat en is moeder van twee 
kinderen. Ze wil zich als bestuurslid 
gaan inzetten voor verkeersveiligheid, 

Verhagen, Thomas van Duin, Carola 
Eppink, Mart Dozy en Jos Versteegen. 

sociale veiligheid en voorz,eningen voor 
jongeren. Volgens Carola is er voor jon
geren nauwelijks iets te beleven in de 
wijk en zal dat op den duur problemen 
geven. 
Mart Dozy (43) woont aan de Sitterlaan. 
Ze is voorzitter geweest van de wijkver• 
eniging in de Ververbuurt en heeft dus 

Gerard Verhagen (32) woont aan de Van 
de Sande Bakhuyzenlaan en heeft twee 
kinderen. Hij is werkzaam als coórdina
tor bij het GAK in Amsterdam. Als secre
taris en penningmeester zal hij zijn han• 
den meer dan vol hebben, maar hij wil 
toch ook aandacht besteden aan de ver
keersveiligheid in de wijk. 

enige ervaring in de omgang met het 
gemeentebestuur. Voor haar is de wijk
vereniging in de eerste plaats een in
stantie die belangen moet behartigen, 
die moet opkomen voor de bewoners. 
Jos Versteegen (43) is sinds vijf jaar de 
maker van de wijkkrant. Hij is grafisch 
vormgever en vader van twee kinderen. 
Hij woont aan de Zoetervvoudsesingel. 
Jos zal zich voornamelijk met communi
catie bezighouden. g 

Thomas van Duin (39) was al bekend als 
schrijver van de buurtherinneringen in 
de wijkkrant en is tevens actief in de 
verkeerswerkgroep. Hij is werkzaam bij 
ABVAKABO FNV. Thomas woont aan de 
Van de Sande Bakhuyzenlaan met 
vrouw en dochtertje. Hij hecht veel 
waarde aan regelmatig contact met 
buurtbewoners en gemeente. 

De wijkvereniging Professo
ren- en Burgemeesterswijk 
heeft een nieuw bestuur. 
Tijdens de algemene leden
vergadering van 20 april 
stapte het zittende bestuur 
in zijn geheel op en werden 
vijf nieuwe bestuursleden 
aangesteld. Voorzitter Gilles 
Landheer (die in feite al eer
der was opgestapt, vanwege 
zijn raadslidmaatschap voor 
de VVD), secretaris Ronald 
Stokkel, plaatsvervangend 
voorzitter Steven Blok en 
penningmeester Hein 
reeuwen hielden het na 
ruim vijf jaar voor gezien: 
Hun opvolgers zijn Thomas 
van Duin, de nieuwe voorzit
ter, Gerard Verhagen, secre
taris/penningmeester, en de 
leden Carola Eppink, Mart 
Dozy en Jos Versteegen, 

De leden gingen zonder bezwaren 
akkoord met de bestuurswisseling. 
Het oude bestuur werd in de bloeme
tjes gezet en werd door de leden met 
applaus bedankt voor al het werk dat 
in de afgelopen vijf jaar werd verzet. 
Voorzitter Thomas van Duin kreeg 
een spinternieuwe voorzittershamer 
uit handen van Steven Blok. 
Gilles Landheer blikte nog even kort 
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terug. ,, We hebben het druk gehad als 
bestuur, maar we hebben ook trg veel 
plezier in het werk gehad. Ik denk dat 
je na ruim vij f jaar kan constateren dat 
de vereniging springlevend is, Het nieu
we bestuur wil ik meegeven dat het 
alert moet blijven op ongewenste ont
wikkelingen in de wijk. Er zijn ook na 
het vaststellen van het bestemmings
plan zaken genoeg die aandacht be
hoeven, zoals het parkeren in de wijk 
en de verkeerssituatie. Het bestuur is 
een spreekbuis van de bewoners, maar 
ook het aanspreekpunt voor de ge
meente. Het zit dus een beetje tussen 
gemeente en bewoners in. Dat is een 
positie waar een bestuur zich goed van 
bewust moet zijn. Ik ben blij dat we van 
de leden de kans hebben gekregen om 
de vijf jaar vol te maken, en dat we nu 
vrijwillig kunnen opstappen", aldus 
Gilles landheer. 
Volgens Ronald Stokkel kon de wijk het 
lange tijd zonder belangenvereniging 
stellen, omdat de bewoners goed voor 
zichzelf kunnen opkomen. ,,Maar het 
bestemmingsplan maakte kennelijk iets 
los, het vormde in zekere zin een be
dreiging waar we gezamenlijk iets aan 
moesten doen. Ik weet nog goed dat ik 
vijf jaar gefeden tijdens de oprichtings
vergadering in mijn eentje aan deze ta
fel zat, omdat het voorlopige bestuur 
uit nog maar twee mensen bestond en 
Gilles was verhinderd omdat hij als 
ambtenaar binnenlandse zaken plotse· 
ling de begrafenis van fen Dales moest 
regelen. Er waren zestig mensen geko
men en die waren erg enthousiast: mijn 
voorstel om de contributie van 15 gul
den per jaar op korte termijn te verho
gen, omdat we als beginnende vereni
ging geld nodig hadden werd direct 
aanvaard, Overigens is die contributie 
nooit verhoogd, dankzij de subsidie van 
de gemeente. Inmiddels hebben we 450 
leden en zijn we daarmee waarschijnlijk 
de grootste wijkvereniging van Leiden." 

Steun 

voor." Teeuwen bood zijn verontschul
digingen aan voor het uitblijven van de 
acceptgiro's voor de contributie in 1998, 
waardoor dit jaar een dubbele rekening 
is verstuurd, Problemen met een vastge· 
lopen computerprogramma waren de 
oorzaak. ,,Sommige mensen hadden uit 
zichzelf al geld overgemaakt, de meeste 
mensen hebben inmiddels de dubbele 
contributie betaald. Dat is prettig, om
dat we geld nodig hebben voor ons ju
bileumboek, dat dit jaar verschijnt", al
dus Hein reeuwen. 
De nieuwe voorzitter, Thomas van Duin 
kondigde aan dat het bestuur veel aan
dacht zal besteden aan de verkeerssitu· 
atie op de Si"erlaan/Burggravenlaan en 
de Kanaalweg. Het blijft moeilijk om 
het tempo uit het verkeer te halen om
dat het gaat om doorgaande wegen, 
maar er is wel overeenstemming met de 
gemeente bereikt over enkele punten. 
Zo wordt de zebra aan de 
Oppenheimstraat verlegd naar een vei
liger plaats, wordt de flauwe, gevaarlij
ke bocht in de Sitterlaan ter hoogte van 
de Van 't Hoffstraat overzichtelijker ge
maakt en krijgen de bushaltts een an
dere vorm, zodat een stoppende bus 
minder gevaar oplevert voor fietsers. 
Voor de Kanaalweg bestaat er een plan 
om de snelheid elektronisch te gaan 
controleren, maar dat is volgens de ge-

Penningmeester Hein reeuwen riep de 

leden op wat meer steun te geven bij 
de activiteiten, ,,Bij een activiteit als de 
kerstboom op de Zeemanlaan beloven 
veel mensen te helpen, maar als het er 
op aan komt staat je er toch alleen 

Ed Meijer vertelt wat de groep Leidse Senioren 
Zelfstandig heeft bereikt en nog van plan is. 

meente een kostbare operatie die niet 
op korte termijn zal worden uitge
voerd. Er komt binnen afzienbare tijd 
een informatiebijeenkomst over het 
verkeer. Elders in deze krant is meer te 
vinden over de activiteiten van de 
werkgroep verkeersveiligheid. 
Het nieuwe bestuur zal verder aandacht 
besteden aan GSM-zendmasten en de 
mogelijke schadelijke gevolgen die ze 
kunnen hebben vanwege electromag
netische straling. Ook de ontwikkelin
gen rond de wijk Roomburg en de 
Cronesteynpolder zullen kritisch wor
den gevolgd. Het bestuur wil ook een 
Werkgroep Activiteiten in het leven 
roepen die feesten gaat organiseren, 
bijvoorbeeld in het kader van 
Koninginnedag. Bewoners worden op
geroepen zich aan te melden bij deze 
werkgroep. Ook voor het project Kunst 
over Vloer worden vrijwilligers gezocht. 

Ouderen 
Ed Meijer van de Bewonersgroep 
Temminckstraat, tevens vertegenwoor
diger het project Leidse Senioren 
Zelfstandig, vertelde op de vergadering 
iets over zijn activiteiten voor de omst
reeks 2500 ouderen in de wijk. Het gaat 
om activiteiten op het gebied van vei
ligheid. Inmiddels zijn bijna de helft van 
de obstakels voor ouderen, die in de 

wijk werden gesignaleerd , ver
wijderd. Een volgend speerpunt 
is iets te doen aan de begaan
baarheid (gladheidsbestrijding) 
van de wijk. Op 1 S mei komt er 
een Meldpunt voor Ouderen aan 
het Professorenpad 1, waar pro
blemen kunnen worden gemeld. 
Ook weerbaarheidstraining zal 
aandacht krijgen. Meer informa
tie elders in deze krant. 

De renovatie van het Room
burgerpark heeft enige vertra
ging opgelopen. Dit tot groot 
ongenoegen van oud-wethouder 
M. van Aken, die aan het Van 
Vollenhovenplein woont, in de 
flat die uitkijkt over het park. ,.Al 
drie jaar zitten we tegen mod
derhopen aan te kijken en kun-
nen recreanten geen gebruik 
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Edith van Middelkoop, wijkchef Milieu en Beheer, stadsdeel Zuid: 

''Bewonersorganisaties zijn partners bij wijkbeheer" 
Dit voorjaar verscheen het Wijkbeheerplan 1999 Stadsdeel 
Zuid. Hieronder vallen ook de Professoren- en Burgemees
terswijk en de Rijndijkbuurt. Het is alweer de vijfde keer dat 
de Dienst Milieu en Beheer, sector Wijkbeheer, dit plan uit
geeft. Een wijkbeheerplan geeft informatie over het onder
houd van de woon- en leefomgeving dat de gemeente in een 
jaar in de wijken wil uitvoeren. Het gaat dan in de eerste 
plaats om het groenbeheer, de bestrating, het vegen en 
andere ouderhoudswerkzaamheden. Maar ook zaken als kin
derspeelvoorzieningen en veiligheid komen aan bod. 
De wijkkrant sprak met de wijkchef van stadsdeel Zuid, Edith 
van Middelkoop. "Bewonerscontacten zijn voor ons heel be
langrijk bij de verbetering van de woon- en leefomgeving." 

Wat wil de gemeente eigenlijk met 
een wijkbeheerplan1 
"Het wijkbeheerplan bestaat uit drie 
onderdelen. Als eerste presenteert de 
gemttnte in grote lijnen wat zij in 
1999 wil gaan doen in alle wijken van 
stadsdeel Zuid. Het zijn de 'spttrpun
ten'. Uit onderzoek blijkt dat de bewo
ners willen dat er veel aandacht wordt 

Ten tweede geven we in het wijkbe· 
heerplan precies per wi1k aan welke ac• 
tiviteiten we al willen gaan onderne
men. Tot slot laten we zien hoe dit jaar 
het vrije wijkbudget wordt besteed.· 

Wat is het vrije wijkbudget? 
"Dat is 100 duizend gulden dat ieder 
jaar in overleg met de bewoners in de 
wijken van stadsdeel Zuid wordt be· 
steed. De helh is voor groenvoorzie• 
ningen, de andere helh voor speel
voorzieningen. Bewoners mogen zelf 
met voorstellen komen, bijvoorbeeld 
op de informatiemarkt op 24 juni." 

besteed aan groenvoorzieningen, 
zwerfvuil en rommel op straat, aan 
parkeerproblemen, hondenpoep, 
speelmogelijkheden voor kinderen en 
natuurlijk het onderhoud van de stra
ten. Dat komt altijd weer terug. Daar 
zullen wij dit jaar ook weer veel aan 
doen. Op welke manier, dat staat in dit 
plan. Maar we willen in overleg met 
bewonersgroepen precies bepalen hoe 
we dat dit jaar gaan doen. Dan is een 
plan niet voldoende, dus gaan we be· 
wonersavonden organistren. 

Is zo'n wijkbeheerplan nou een zaak 
van jullie gemttntelijke dienst alleen? 
"Wij van wijkbeheer houden ons bezig 
met het onderhoud, maar we werken 
goed samen met de politie en de 
Leidse Welzijnsorganisatie. Sinds kort 

Activiteiten Professoren- en Burgemeesterswijk: 

• Roomburgerpark: geheel ver
nieuwen; jongerenontmoe
tingsplek; nieuwe speeltuin 

• P.J. Blokstraat: op verzoek van 
bewoners: planten van zeven 
rode meidoorns 

• Kamerlingh Onnesp/ejn: na ri
oolwerkzaamheden speelplek
je inrichten 

• Melchior Treublaan: op ver-

zoek van bewoners: planten 
van 14 amberbomen 

• Roomburgerlaan/Rooden
burgerstraat: standplaatsver
betering bomen 

• Burggraven/aan: extra voe
ding bomen 

• Lammenschansweg: herstellen 
plantvak voor Petruskerk 

zijn daar de woningcorporaties biJge• 
komen. Heel veel problemen en kwes• 
ties gaan niet alleen over techni1<h on
derhoud of aanleg. Denk maar aan vei
ligheid, speelvoorzieningen en de di· 
recte leefomgeving rond het huis. In 
ons wijkbeheerplan hebben we een 
apart hoofdstuk over veiligheid. Voor 
een deel gaat het dan om het politie• 
beleidsplan 1999. Wij willen die samen
werking verder opzetten. En natuurlijk 
de samenwerking met de bewonersor
ganisaties verbeteren. We hechten er 
dan wel aan dat bewonersorganisaties 
draagvlak hebben en democratisch zijn 
georganiseerd." 

Wat is integraal wijkbeheer? 
"Ik ben projectleider van het project 
Intensiveren Integraal Wijkbeheer Dit 
is een grote prioriteit van het gemeen-

~ -

tebestuur Dit houdt in wat 
1k net zei. samenwerken 
met anderen om problemen 
op te lossen en nieuwe ini· 
tiatitven op te zetten. Dat 
kunnen we niet alleen. 
HierbiJ spelen bewoners• 
contacten een grote rol. 
Binnenkort komen we 
ook naar jullie wijk toe. 
Onze teamleider Harry 
Schreuder komt vaak in 
jullie gebied. Veel be-
woners kennen hem 
al." 

De w11kvereniging wil 
graag meedenken 
over dit wijkbeheer 
en ki1kt uit naar 
overleg hierover • 

. Wijk-
1nformat· le-

markt· 
24 · 

v. Juni Vredeskerk 
an 20 oo · 

Aller/ei ~e - 22.00 uur 
diensten hmeentelijke 

d , et ecotea 
e Politie, de LWo m, 

Presenteren h 
Ook de Wïk un plannen. 

1 vereniging . 
aanwezig is 

Bewoners k . 
zelf p/anne u~n~n ook 

n indienen. 

iedereen is We/komt 
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meer maken van het park. Het argu
ment dat het aan de overvloedige re
genval ligt snijdt geen hout: er is spra• 
ke geweest van een foute aanpak. Ook 
is er nooit een planning gemaakt voor 
het park. Er wordt zo nu en dan grond 
aangedragen die toevallig elders be
schikbaar komt. De gemeente heeh mij 
meermalen afge1<heept, het begint on
derhand onaanvaardbaar te worden", 
aldus Van Aken. 
Volgens wijkchef Edith van Middelkoop 
van de gemeente is het we/ degelijk de 
regenval die het werk bemoeilijkt . .. De 
grond is drassig, planten gaat niet, 
maar dat geldt niet alleen voor het 
Roomburgerpark, overal in Leiden zijn 
er problemen door het overvloedige 
vocht. We hadden in juni een speciale 
Leidse Parkenroute in gebruik willen 
nemen, maar dat hebben we maar af
gelast. Toch hopen we nog steeds het 
Roomburgerpark half mei gebruiks• 
klaar te hebben, de paden zijn in ieder 
geval gereed. In het najaar kunnen we 
dan echt iets aan de beplanting gaan 
doen. Omdat de informatie over de 
vertraging voor de bewoners niet opti• 
maal was willen we daar iets aan gaan 
doen door middel van een nieuwe in
formatie-avond", aldus Van Middel
koop op de jaarvergadering. 

Boek 
Het jubileumboek heeh enige vertra
ging opgelopen, omdat het niet zo 
makkelijk was voor de schrijver, Caspar 
van Ommen, om snel interessante in
formatie in het gemeente-archief te 
vinden over de wijk. Inmiddels heeh hij 
zijn werk toch kunnen afronden en is 
het tekstgedeelte van het boek nage
noeg gereed. Naast een historisch over
zicht zal het boek ter afwisseling wijk
herinneringen van bewoners bevatten, 
alsmede enkele gedichten die speciaal 
zijn gemaakt door kunstenaars die hun 
visie op de wijk weergeven. Het boek 
zal omstreeks november aan de leden 
worden gestuurd. Die krijgen het gra
tis. Het jubileumboek wordt officieel 
aan het gemeentebestuur aangeboden 
en er zullen ook exemplaren worden 
bewaard, om aan te bieden als relatie
geschenk. Ook zal het te koop zijn voor 
niet-leden. • 



Bibliotheek in de wijk 
Vanaf 15 oktober 1997 is in het 
buurthuis Com•lis Jopp•nsr.. een 
uitlHnpost van de Openbare 
Bibliotheek gehuisvest. Oe uitleen
post 11 bestemd voor bewoners van 
de wijk die di<ht bij huis boeken 
willen lenen teg•n een gereduceerd 
tarief. Oe collectie bevat 1000 boe· 
ken en drie keer per jaar worden de
len ervan gewisseld. De uitleenpost 
is open op maandag• en woensdag• 
middag en vrijdagochtend. 

Ria Hilhorst, medewerkster van de 

Openbare 8iblioth••k L•id•n. h•eft 
twee trouwe klanten geïnterviewd. 

Eén van hen is mevrouw Winkelmolen. 
Ze komt zeker een keer per week naar 
de uitleenpm:t . Met de vrijwillige mede
werksters kan ze het prima vinden. 
Goz• llig oven bijkl•tson •n ond,nuss,n 
nie uwe boeken uitzoeken. Ze vindt het 
jammer dat de omgeving nu wat rom• 
melig oogt, maar als alle bouwaktivitei
ten voorbij zijn, zal het er wel weer be 
ter uitzien. 

Haar leven lang is ze al een boekenlief
hebster geweest. Samen met haar ou
ders hielp ze vroeger al in de katholieke 
bibliotheek van de Steenschuur. Ze her
innert het zich nog goed. " Het was heel 
leuk om te helpen, maar het ging er al
lemaal wel erg streng aan toe. Je mocht 
niet zomaar alles lenen wat je wou. 
· Gevaarlijke" boeken werden in het 
"gifkastje" geplaatst. Om bijvoorbeeld 

"Rood ,n 
zwart· van 

Stondhal to 

loz•n had je 
s~cialetM· 
stemming no
dig". 

Momenteel is 
de uitleen
post in de 
wijk voor 
haar een uitkomst. Vooral met slecht 
weer, of als ze zichzelf niet zo f it voelt, 
is het ideaal. Haar grote interesse gaat 
uit naar Frankrijk en Franse literatuur. 
Maar ook Nederlandse romans leest ze 
graag. Un van haar favorieten is 
Maarten ' t Hart ... leuk dat leiden re

gelmatig in zijn boeken beschreven 
wordt"'. 

Bij haar bezoek aan de uitleenpost 
zoekt mev1ouw Winkelmolen niet alleen 
voor zichulf, maar ook voor mevrouw 
Goddijn di• in Roomburgh woont. Zij is 
slocht ter been. Via d• 8ook·aan•Huis 
dienst van de openbare bibliotheek zijn 
de twee dim~ met elkaar in contact ge
komen. Het is al weer bijna t ien jaar ge
leden dat mevrouw Winkelmolen voor 
het eerst bij haar kwam. 
Het is dan ook to begrijpen dat het boe• 
ken zoeken voor een veel-lezer zoals 
m,vrouw Goddijn ('"Ik ben wel een lasti• 
ge tante, vind je niet7") moeilijker 
wordt. Vol bewondering constateert zij 
dat ze nog niet één boek tweemaal 

Protocol voor vlaggen 
De Professoren- en Burgemeesters
wijk is van oudsher een wijk waar 
veel gevlagd werd, helaas is deze tra
ditie een beetje in de vergeethoek 
geraakt. Vandaar een oproep om de 
vlag eens uit de mottenballen te ha
len en weer buiten te hangen. 
Uiteraard alleen dan wanneer dit ge·• 
past is, onderstaand een overzicht van 
het protocol. De vlag behoort pas na 
zonsopgang buiten gehangen te wor
den en dient bij zonsondergang weer 
binnen gehaald te worden. De oranje 

wimpel wordt alleen gebruikt bij ver
jaardagen van de Koninklijke familie. 
D• dagen waarop gevlagd mag wor• 
den zijn: 31 jan1,qri: Koningin Bea
trix. 27 april: Prins Willem Alexander 
30 april: Prinses Juliana/ Koninginne: 
dag, 4 mtl: Dodenherdenking (half. 
stok vlaggen van 18.00-20.02. daarna 
mag de vlag in top tot zonsonder
gang), 5 mei National• bevrijding, . 
dag, 29 juni: Prins Bernard en 6 sep
temb«r: Prins Claus. Tip: bewaar dit 
schrijven bij uw vlag. F.v.Akkeren c, 

heeft gekregen. Haar vrijwilligster houdt 
alles perfect bij in haar schrift. 

Mevrouw Goddijn, 84 jaar jong en tevre• 
den wonend in haar mooie kamer in 
Roomburgh zou wel de hele dag willen 
lozen. En als h•t moet ook nog wel •,. 
nachts, maar dan neemt ze een groot
lenorboek. Vroeger had ze geen tijd om 
te lezen, maar nu haalt ze haar schade 
in. Als kind zijnde had ze het niot makke· 
lijk. Moeder overleed toon de jongsto an• 
derhalf jaa r oud was. Een verbli1f in het 
weeshuis aan de Jacobsgracht volgde .. 
" Niet aan tt raden" , herinnert u zkh. 
Toen ze twint ig was kwam ze in de Drie 
Dctoberstraat te wonen. Daar hielp zij 
haar zus, d ie coupeuse was. Er moest 
hard gewerkt worden, maar een gezelli· 
ge tijd was het wel. 
Haar belangstelling voor boeken is heel 
breed. Romans die zich afspelen in vroe
gere tijden of in andere landen vindt ze 

interessant.Maar ook houdt ze van Aga
tha Christie ,n boeken over d• oorlog. 

Eigenlijk kennen de twee dames elkaar 
al van vroeger. De êên woonde in de 
Stadhouderslaan, de ander. zoals gezegd 
in de Drie Octoberstraat. Dat ze zoveel 
contact met elkaar zouden hebben van• 
wege hun beider leespassie hadden ze 
toch niet kunnen vermM den. 
Deze dames en ook andere wiJkbewo
n•rs maken a l regelmatig gebruik van de 
collectie. Toch bestaat de indruk dat nog 
niet iedereen in de wijk de uitleenpost 
kent en dat is jammer. Daarom is april 
tot actiemaand uitgeroepen. Wie vóór 
15 m•i lid wordt kan de eerste drie 
maanden gratis lezen. 

Tot ziens in de uitleenpost Cornelis 
Joppensz Ria Hilhorst • 

0 - ------------- _____ _,, 

Leidse Senioren Zelfstandig (L.S.Z.). 

Mogen wij ons voorstellen ? 
De foto doet u denk,n: van welk• leef• 
t ijd zijn d ie pe,sonen7 laten we zeg
gen, voor de meeste, SS +. Het is een 
groep van ouderen d ie het wonen in 
Leiden Zuid-Oost een genoegen vinden. 
Zij wonen er al jaren en willen er ook 
zolang mogelijk bl ijven wonen, in een 
voor hen dierbaar plekje in de Pro fes
soren- en BurgemeesterswiJk, en de 
Rijndijkbuurt. 

Binnen welke grenzen ligt Leiden 
Zuid • Oost 7 
Melchior Treublaan - Rijn en Schieka
naal • Utrechtse Jaagpad • Zo,terwoud· 
se Singel • Lammenschamweg • Kamer
ling Onnesplein. 

Met welk doel is het project L.S.Z. 
bezig 7 
Het project Leidse Senioren Zelfstandig 
(LS.Z.) is m,t zijn werk m,dio 1997 ge· 
start met als doel: het voor senioren 
mogelijk en aantrekkelijk te maken, om 
zo lang mogelijk zelfstandig of met be• 
perkte hulp van derden in hun huur- of 
koophuis te bli jven wonen. 

Hoe bereik je dat doel ? 
Daarvoor is een scala aan voorzienin
gen nodig, op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. Bovendien is veiligheid 
in de breedste zin van het woord een 
eerste vereiste om d e dMlstelling te ha
len. Daarbij is het de bedoeling dat er 
geen mooie plannen vóór senioren 
worden gemaakt. maar dat de senioren 
juist zelf bepalen wat er gaat gebeuren. 
In de wijk wonen nogal wat 55 + ers. 
Een ruwe schatting geeft een aantal 
van ongeveer 2000 personen van 5S 
j aar en ouder aan. 

Wanneer wordt er v•rglHhrd en 
waar • wie zijn er mee bezig • en 
w•t hHft de Hnd•cht 7 
Vergadering en van de toetsgroep van 
senioren vinden plaats van september 
tot en met mei, om de twee weken op 
dinsdagmiddag tussen 15.45 •n 17 .00 
uur. Adres: Professorenpad 1, telefoon
nummer 512 81 83. 
De toeligroop (10 tot 15 personen) be· 
spreekt de vorderingen van de projec
ten en toetst het werk van de professio-

nals. d ie de n ieuwe projecten voorberei 
den. 

De toet.sgroep denkt na en praat mee 
over o.a.: 
• Het verdwijnen van de V.S.8. Bank in 
de wijk. 
• Het ontbreken van een geldautomaat 
in de omgeving van het Utrechts Jaag
pad en Hoge Rijndijk. 
• Brandpoortverlicht ing in een deel van 
de wijk. 
• Weerbaarheidstraining. 
• Gladheidsbestrijding voor het winter
seizoen 199912000. 
• Inbraak-preventie van woningen. 
• Toegankelijkheid van woningen. 
• Obstakels in de wijk. 

Via de wijkkrant en de plaatselijke pers 
willen we u informeren over de voort• 
gang van deze subprojecten. 
Wilt u meepraten of meedenken en mo
gelijk meewerken? Dan hoeft u niet te 
wachten op de volgende wijkkrant u 
kunt zelf dee lnemen. De to,tsgroep 
kan nog enkele personen gebruiken. Op 
basis van vrijwilligheid is het leuk wer
ken in deze groep, en in de projecten. 

Hoe komen w e aan een plekje in de 
wijkkr•nt 7 
Omdat projecten van verkeersveil ig• 
heid, het wonen en werken in de w ijk 

Voonitter Clemens vin Soest (uitent links) 
leidt de ver91dering vin de toetsgroep. 

raakvlakken heeft m et het werk van de 
wijkverenig ing. Deze is hier al meer dan 
vijf jaar mee bezig. Om te voorkomen 
dat er werk dubbol g•beurt. heoft het 
project Leidse Senioren Zelfstandig con
tact gezocht met de w ijkvereniging. We 
zijn ingenomen met de samenwerking 
in de vorm van overleg met de Vereni
ging Professoren en Burgemeesterswij k 
en publicatieruimte in de w ijkkrant. 

Waarom g•en namen bij het voor• 
shlll•n7 
We doen het werk met elkaa r. Met het 
noemen van namen vergeet je de één 
en j e noemt de ander. Dat is niet de op
zet van deze informatie. We proberen u 
te interesseren voor het werk van de 
L.S.Z. Mogelijk wordt u gemotiveord. 
U bent van harte welkom binnen de 
groe~n. 

Afsluitend nog een opmerking . 

Dit stukje is beslist niet volledig, maar 
meer ruimte w illen we nu niet gebrui
ken. In een volgende w ij kkrant vertel
len we u meer. 

Namens de Leidse Senio ren Zelfstandig. 

Ms. e 



8 Mei: Nationale 
molendag 

Gilles Landheer stapt op na vijf jaar voorzitterschap 
Op 8 mei is het natioMle molendag. De Roo• 
denburgermolen aan de Kanai~ is dan geo• 
pend voor publiek. Jan ~t. de huidige bewoner 
van de molen, kent de geschiedenis van de mo• 
fen: ·at molen ,ramt oonpronkelijk uit 1104. In 
1891 brandde hij totaal af, maar is 1n het jaar 
durop herbouwd. • 
De molen ziet er goed onderhouden uit maar 
sommige mensen vragen zich af of hij nog _ , 
-rkt omdat ze hem nooit hebben zien draai• 
en. •at molen dfdait inderdaad niet mttr. Tot 
19SJ httft hij' de Roodenburger en de Crone• 
nsteinse polder bemalen. De bemaling gebeurt 
nu elektrisch. Het binnen-rk is uit de molen 
gehaald. En sindsdien woon ik erin. · 

Hij heeft er veel van geleerd, hij heeft het met veel 

plezier gedaan, maar na vijf jaar vindt hij dat het wel 

genoeg is geweest. Gilles Landheer, het gezicht van de 

Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk heeft 
de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger. 

Landheer is inmiddels gemeenteraadslid voor de WD 
en zal die hoedanigheid Leiden in een groter perspec

tief gaan bekijken. De ex-voorzitter zal echter niet 
geheel uit beeld verdwijnen: voor kleinere projecten, 

zoals Kunst over de vloer, blijft hij beschikbaar. 

Ooit was de molen een a1nlegplaats voor een 
dagje uit. Jan Da~· · veel oude Leidenaren ken· 
nen de molen aan de 'nieu- va.m: zoals zij 
het kana.l toen noemden, van de zomene da· 
gen, als ze er gingen zwemmen. Ze dronken er 
dan een glaasje 'cider' bij: prik op zijn Leids. · 
Op de natioMle molendag opent Jan Oas de 
deuren voor bezoeken. •1ederttn is -/kom 
van 11.00 tot 18.00 uur. Er is Mtuurlijk koffie, 
en voor kinderen limonade en poffertje~ Een 
uitstapje, du4 voor de oude Leidenaren, maar 
ook erg leuk voor de jeugd. • 

Gilles Landheer kijkt met tevre• 
denheid ttrug op zijn voorzitter• 
schap. ,.In 1995 werd de wijkver· 
eniging opgericht met als voor
naamste doel om het bestem· 
mingsplan in goede banen te lei• 
den, en die missie is geslaagd. We 
hebben nu ttn bestemmingsplan 
dat bijna helemaal voldoet aan de 
visie die wij (en de meeste wijkbe
woners) voor ogen hebben: het 
karakter van de Professoren- en 
Burgemeesterswijk mag niet wor
den aangetast. en eventuele ver
anderingen moeten altijd verbete• 
ringen zijn." 
Voor Landheer en de andere le
den van het bestuur was dat een 
mooie aanleiding om plaats te 
maken voor nieuwkomers. 
Geduldig heeh het oude bestuur 
gewerkt aan het benaderen van 
opvolgers om de wijkvereniging in 
verzorgde handen achter te laten. 
" Dat was niet zo gemakkelijk. Als 

Uw makelaar voor Leiden en Omsrreken. 

ik één ding heb geleerd in de af• 
gelopen jaren is het dat wijkbe
woners wel warm lopen voor za• 
ken die hen direct aangaan, maar 
dat het een heel andere zaak is 
om in het bestuur van een wijk· 
vereniging te gaan zitten. Dan 
hou je je met algemene zaken be· 
zig, en veel mensen zijn dan bang 
dat er enorm veel werk aan vast
zit, ze kunnen het niet overzien. 
Ook bestaat er enige schroom om 
een bestuursfunctie te gaan ver• 
vullen." Gilles had ruim vijf jaar 
geleden ook zelf niet het idee om 
voorzitter te worden van een ver• 
eniging, die op dat moment nog 
niet eens bestond . .. Ik woon vlak 
langs de spoorlijn Leiden-Utrecht 
en ik had gehoord dat de spoor· 
lijn aan mijn kant zou worden ver· 
dubbeld. Het was dus vooral eigen 
belang om uit te gaan zoeken wat 
er stond te gebeuren, en zo kwam 
ik uit bij het nieuwe bestemmings· -

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

ZAALBERG MAKELAARDIJ 
Korevaarstraat 35, 2311JT Leiden 

Tel. 071 · 5149147 
Fax. 071 - 5128257 

Privé H. Zaalberg 
Sitterlaan 72, 071 · 5124691 

Onze aanpak is fris en energiek. 

Ol_het nu gaat om verkoop of aankoop, taxaties, hypotheekadviezen, 
onentat,e- of zoekopdrachten, wij hebben de kennis voor u in huis. 

Taxaties binnen 48 uur. Ook bedrijfshuisvesting. 

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

1 
.J 

\ 
) 

plan voor de wijk, en 
het feit dat de gemeen· 
te niet met een verte• 
genwoord,ging van de 
w1Jk kon overleggen 
over dat plan. Een on
gewenS1e situatie, en 
zo is dal balletje gaan 
rollen. Inmiddels is dui• 
deliJk dat de spoorlijn 
aan de andere kant zal 
worden verdubbeld, 
dat dat voorlopig nog 
niet zal gebeuren en ga 
ik binnen de wijk ver• 
huizen, dus dat eigen 
eigen belang bestaat al 
lang niet meer " 

Als voorzitter heeft 
Landheer de nodige tijd 
moeten steken in on• 
derhandelingen met 
hel gemeentebestuur 
over het bestemmings• 
plan . .. Maar we hebben 
ons als bestuur voorna• 
melijk bezig gehouden 
met belangenbeharti
ging, nooit met wijk
feesten of dat soort za• 
ken, die ook belangrijk 
zijn. Veel werk is verzet door de werk· 
groepen, en door bewoners die actief 
werden als er een zaak speelde in hun 
directe omgeving. Als bestuur hebben 
we op die momenten vooral een onder
steunende taak gehad. Ik heb veel be• 
wondering voor bijvoorbeeld de men
sen van de speeltuinvereniging, die het 
geheel op eigen kracht en met veel 
doorzettingsvermogen voor elkaar heb· 
ben gekregen dat 
er nu een speel-

Een bestuur moet zich er altijd bewust 
van zijn dat het handelt in de geest van 
de (meestal zwijgende) wijkbewoners. 
"Ik heb het idee dat we altijd zoveel 
mogelijk de mening van de wijk heb
ben uitgedragen, we zijn als bestuur 
nooit onderuit gegaan. We werden wel 
verrast door de actie van omwonenden 
tegen de komst van een Jongeren 
Ontmoetings Plaats (JOP) in het 

tuin in het 
Roomburgerpark 
komt, of voor de 
mensen van de 
Meijerskade die 

ooOfl< ~ ' · 
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heel veel tijd heb-
ben gestoken in de strijd tegen de brug 
naar de nieuwe wijk Roomburg, die een 
flinke verkeersoverlast voor hun straat 
maar ook voor de rest van de wijk tot 
gevolg zou hebben gehad", aldus 
Gilles. 

Roomburgerpark, omdat we daar zelf 
als bestuur geen bezwaar tegen had· 
den. Maar die reactie was rijkelijk laat, 
en inmiddels hebben de omwonenden 
zich bij de komst van de JOP neerge· 
legd, al gaan ze die wel kritisch volgen. 

Ik heb er overigens nooit 
moeite mee als bewoners 
fel ageren tegen een zaak 
die ze niet zint. want daar• 
mee kun je snel gehoor 
vinden bij de gemeente. 
Die houdt niet van onrust. 
Overigens vind ik wel dat 
de gemeente meestal zijn 
best doel om de bewoners 
goed te informeren ·· 
Gilles landheer heeft zijn 
offici~le funct ies met ge
noegen vervuld. Het toe• 
spreken van vergaderin• 
gen, en zaken zoals de 
kranslegging op 4 mei of 
het ontsteken van de lich• 
ten in de grote kerstboom 
op de Zeemanlaan gingen 
hem makkelijk af . .,Ik vind 
het leuk om te debatteren 
en in het openbaar op te 
treden, en ik heb altijd de 
indruk gehad dat onze ac· 
tiviteiten op prijs werden 
gesteld. Maar we hebben 
ons nooit gewaagd aan 
een wijk/eest of zoiets der
gelijks, daarvoor bestaat er 
niet genoeg samenhang in 
de wijk. Daarentegen was 

Kunst over de vloer, cultuur tussen de 
schuifdeuren. wel een groot succes. 
Maar het is zeer tijdrovend om het te 
organiseren, daarom is het er helaas 
nog niet van gekomen om het te herha• 
len." 
Landheer hoopt dat zijn opvolger er• 
voor kan zorgen dat de Professoren• en 
Burgemeesterswijk in zijn huidige vorm 
zoveel mogelijk intact blijh . .,Een zaak 

als het 'light Rail
project', zeg maar 
een terugkeer van 
de tram in onze 
wijk moet nauwlet• 

~[Jî'-~ tend worden ge· 
volgd. Uit oogpunt 
van openbaar ver• 

voer is het interessant, maar het zou 
ook een aantasting van de wijk kunnen 
betekenen. Verder hoop ik dat de nieu
we voorzitter weer wat andere accenten 
kan leggen dan wij hebben gedaan". 

• 
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Ginkgo biloba, de Japanse Note
boom, een monumentale soort 
Op diverse plaauen ,n onze w11k staat de Ginkgo, de Japanse Note
boom. De boom kan men onder andere vinden bij het Rosarium tussen 
De Mei,erskade en De Uhlenbeckkade. Gewoonlitk vindt men de naam 
geschreven als Ginkgo, maar doeg ,s een opzen elijke drukfout voor de 
Yin oorspronkelijke pubhcat,e. De naam is Chinees, n.l. gin a zilver en 
kyo = abrikoos. dus zolver abrikoos, de naam van de eetbare vrucht. 
Als men een keer weet hoe deze Japanse Noteboom eruit ziet vergeet 
men dat noo,t weer. De boom Is herkenbaar aan de hoge slanke stam 
en met name aan de waaiervormige bladeren met evenwijdige ner• 
ven. In de herfst verkleuren de bladeren pracht ig. 
Heel bi1zonder ,s dat de boom twee typei bladeren vormt. Het eerste 
type staat afzonderlijk op Jonge twIJgen die ,n het midden van de bo· 
venrand een insnijding hebben (f,g. A). Op deze jonge twiJgen wor• 
den het volgende jaar hele korte •gedrongen· zijtakjes gevormd. De 
bladeren van deze ZIJtakjes staan d icht bit elkaar en hebben niet de in
snijding aan de bovenrand (119. B+O. 
De boom IS tweehuozig; er ZIJn dus vrouwelijke en mannelijke bomen. 
De bloemen ZIJn tussen de bladstelen op de korte gedrongen z1jtak1es 
te vonden. De mannelitke bloemen (fig. B) zijn ongeveer 2,S-3.7 cm 
lang en laten hun stuifmeel vrij ,n maart. De vrouweh1ke bloemen ZIJn 
klein (f,g. q en staan op een steeltje van ongeveer 5 cm. Daarop wor• 
den de vruchten, eetbare noten, gevormd. Als hel vlezige deel verrot, 
krijgt het een onaangename geur en wordt ,lijmachtig . Dit materiaal 
kan hu dirrotatie veroorzaken. 
Geneeskrachtige substanties uit de bladeren van Ginkgo worden de 
laatste Jaren ,n toenemende mate voor veel doele'"den gebruikt. Ze 
hebben een positief effect op de bloedcirculatie; ze kunnen helpen bij 
vaatstoorn,ssen, bijvoorbeeld b11 su,kemekte. Ook worden ze gebruikt 
voor p1oblemen met het geheugen en concentrat iestoornissen. De 
medocijnen heffen blokkades in bloedvaten op en bevrijden het bloed 
van bepaalde gifstoffen. In een omgeving met luchtvervuiling waar 
kinderen ademhalings• en concentratieproblemen hadden hielpen 

Ginkgo- preparaten. Ginkgo-medicijnen mag men langdurig inne• 
men. De Ginkgo is geen naaldboom en geen loofboom. Hij be

hoort tot de G1nkgoales. Deze groep heeft zich ontwikkeld 
nog voor er naald· en loofbomen waren. Fossielen ZIJn be· 

kend uit het vroege Perm, ongeveer 280 miljoen jaren ge• 
leden. De fossiele soort Ginkgo ad,antoides die in Noord 
Amerika en West-Europa. ,s gevonden verschilt nauwe· 
l ijks van de recente soort. 
De enige nog levende vertegenwoordiger van de 

Ginkgoales is Ginkgo biloba. Waarschijnlijk komt de soort niet 
meer in het wild voor. De boom bleef door de eeuwen heen be• 

staan doordat hij in China en Japan in tempels werd gehouden. 
Tenminste één boom die dankzij de mens heelt kunnen voortbestaan! 
Het oudste exemplaar buit en China en Japan is in 1723 in de oude 
Hor1us Botanocus van de universiteit van Utrecht aangeplant. Het is de 

trou van deze Hortus. Op deze manneh1ke boom is een tak van een 
vrouwelijke tak geënt zodat de boom zowel manneliJke als vrouweli1ke 

bloemen heeft en vruchten kan vormen. Sindsdien heeft de boom in 
veel Nederlandse parken en tuinen een plek gekregen; ook op diverse 

plaatsen in onze wijk. 
Leiden kent monumentale bomen die vanwege hun leeftijd op de lijst 
van beschermde bomen staan. Gezien de geschiedenis van Ginkgo bilo-

ba kan men deze boom een monumentale soort noemen. Laten we hopen dat de h,er 
afgebeelde monumentale soort ook kan uitgroeien tot een monumentale boom. • 

----:~~_-_::_-_-_-_-_-_-_-_~_-_:-_-_-_-_~_:-_-_-~-_:-_-_-_-_-_-_-_ @ 



De terugblik van huisarts Wout de Bruijne 
11Huisartsenpraktijken waren vroeger enorm groot" 

In 1995 is een bekende huisarts in onze wijk gestopt met zijn 
praktijk: dokter W. de Bruijne, Wout voor intimi. Nou gaat e~. 
met enige regelmaat een huisarts met pensioen. Maar het b1J
zonder van Wout de Bruijne is dat zijn vader ook al in de wijk 
bekend was als huisarts en dat zijn broer, Jan de Bruijne enke
le straten verderop, in de Kernstraat, een praktijk heeft. 
Kortom: de familie De Bruijne is een bekend doktersgeslacht 
in onze wijk. Daar zal volgend jaar definitief een einde aan 
komen als ook broer Jan met pensioen gaat. 

Een huisarts heeft altijd een bijzondere 
positie in een gemeenschap. Niet alleen 
omdat er weinig van zijn (de schaarste i1 
al weer gesignaleerd), maar omdat een 
huisarts vaak een vertrouwenspersoon is. 
Hoe kijkt Wout de Bruijne terug op zijn 
beroep? Hoe waardeert hij de Burge· 
meesters- en Professorenwijk? De wijk
krant sprak met hem. 

Grootvader geliefd arts 
"Het is bijzonder om te beseffen dat we 
over drie generaties een eeuw huisartsen
familie zijn geweest. precies de afgelopen 
eeuw. Mijn grootvader Gerrit Adriaan is 
in 1900 zijn huisartsenpraktijk begonnen 
aan de Hoofdstraat in Leiderdorp, maar 
hij had toen ook al Leidse patiénten. 
Hieronder bevonden zich bijvoorbeeld ar
beiders van de werf van Boot. Door zijn 
plotselinge dood op S9-jarige leeftijd 
kwam daar in 1932 een einde aan en 
werd zijn werk voortgezet door zijn zo• 
nen Jan en Adriaan de Bruijne. Adriaan 
bleef in Leiderdorp en Jan, mijn vader, 
vestigde zich in leiden. Velen zullen zich 
het praktijkhuis op de Hoge Rijndijk 19 
herinneren." 
"Mijn vader stond vanuit zijn diepgewor• 
teld geloof altijd klaar voor zijn mede• 
mens, arm en rijk. In de moeilijke jaren 
van de tweede wereldoorlog ging hij zo 
goed mogelijk door, ondanks de beper
kingen die de bezetter hem oplegde. Uit 
deze periode doen allerlei verhalen de 
ronde, over zijn ver2etswerk en zijn aan
houdende zorg voor zijn patiénten. Ook 
moeder had hierin een grote rol. Helaas 
overleed vader op S6-jarige leeftijd in 
1960 veel te jong. Moeder was al twee 
jaar eerder overleden." 

Zelf w~s Wout aanvankelijk niet van plan 
om huisarts te worden. " Ik was eerst 

geînteresseerd in geoIogie, maar dat luk
te niet goed. Vervolgens ben ik tandheel• 
kunde gaan studeren in Utrecht. Ook 
deze keus bleek niet de juiste. Aanvan· 
keliJk wilde vader er niet van horen dat ik 
wilde stoppen. Hij gaf het niet openlijk 
toe, maar ik denk dat hij diep in zijn hart 
blij was dat ik uiteindelijk besloot om 
toch geneeskunde te gaan studeren.· 
"Gelukkig mocht ik in de laatste jaren 
van zijn leven een blik in zijn medische 
keuken werpen en heeft hij mij nog veel 
waardevolle adviezen gegeven. Voor al 
op het gebied van de verloskunde was hij 
een groot leermeester. Gedurende deze 
korte tijd deelde ik met hem de vreugde 
bij de geboorte van een kind en de zorg 
en betrokkenheid bij de ernstig zieken.· 

Vertrouwenspersoon 
In 1961, min of meer onverwachts dus 
nam Wout de Bruijne de praktijk van ~ijn 
vader over. "In dat jaar bestond de prak• 
tijk uit vier duizend patii!nten. Dat is 

enorm als je nagaat dat de norm van de 
landelijke huisartsenvereniging momen
teel 2SOO is. Het w as extra zwaar omdat 
in die jaren alle huisartsen, maar zeker 
vader, vaak op huisbezoek gingen. Die 
traditie nam ik over. Dat leverde een 
werkweek op die inhield dat ik eerst om 
half acht en later om acht uur iedere dag 
spreekuur hield, vervolgens koffiepauze 
had, daarna drie uur lang visites reed, van 
één tot twee uur lunchte, daarna weer 
spreekuur hield, van drie tot zes uur weer 
visites reed, vervolgens het avondeten ge• 
bruikte en vanaf half acht w eer visites 
reed. Zo had vader - en ik dus ook • ge• 
middeld dertig visites per dag. Voor vader 
was het een bewuste keus om zijn sociale 
taak van vertrouwenspersoon te kunnen 
vervullen. Eens per maand ging hij op be• 
zoek bij de 'oude-van-dagen'." 

Onzinnig onderscheid 
"Vader had vroeger. zoals de meeste 
huisartsen in die t ijd, een gescheiden 
spreekuur voor ziekenfonds-patiénten en 
particulier verzekerden. De laatsten kwa

men 's middags Het ochtend-spreekuur 
was natuurlijk voor de werkende klasse, 
want die moest daarna snel door naar het 
werk. Het ging dan vooral om arbeiders

gezinnen uit de Kooi, waaronder de 
Zeeheldenbuurt. Vader had aan de 
Zijlsingel zelfs speciaal voor dit doel twee 

30 april 1966: Koninginnedagviering voor 
de deur van de aanstaande praktijk. 

kamers gehuurd, w aar hij iedere ochtend 
zat. Op een gegeven moment, ik geloof 
dat het in 1947 was, besloot hij dat dit on• 
derscheid onzinnig was H1J bouwde zijn 
eigen prakhJk aan de Hoge Rijndijk uit en 
wilde geen onderscheid meer maken tus
sen patiênten. Daar werd door andere 
huisartsen vreemd tegenaan gekeken. Zij 
gingen door met het onderscheid." 
Vroeger bestond er geen vestigingsbeleid. 
iedere huisarts kon zoveel patii!nten ne• 
men als hij w ilde en deze konden ook uit 
de w ijde omgeving afkomstig zIIn. "De 
4000 patiênten die ik van vader overnam 
woonden in Leiden, Leiderdorp, Zoeter
woude, Oegstgeest en Voorschoten. De 
helft woonde in 1961 in de Kooi en de 
Zeeheldenbuurt. Toen leiden Zuid-West 
werd gebouwd, kwamen daar ook diverse 
van mIIn patiënten terecht. Het Is e1genli1k 
pas vrij recent dat in leiden de bewoners 
w at betreft de huisarts aan hun eigen ge
bied gebonden zIJn. Dat is ook wel goed 
en een voorwaarde om een ander voor
schrift, binnen tien minuten aanwezig zijn 
bij een spoedgeval. te kunnen naleven. " 

Praktijk gesplitst 
In 1964 splitsten Wout en Jan de Bruijne, 
die twee jaar daarvoor ook huisarts ge
worden was, hun inmiddels gezamenlijke 
praktijk. Zij gingen ieder voor zich verder, 
Wout aan de laat de Kanterstraat, Jan 

Een van de leukste aspecten van het werk: 
baby's op de wereld zetten. 
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gaar op bezoek b,ij be 

even verderop, aan de Kernstraat. 
• Eenderde van de patiênten koos voor 
mijn broer, eenderde voor mij en eender
de wilde niet kiezen.· Aan de extreme 
werkdruk van de broers kon langzamer
hand een einde gemaakt worden. 
" Gelukkig kunnen de meeste patiënten 
tegenwoordig naar de huisarts toe ko
men. Vroeger was huisbezoek soms de 
enige manier om een patiênt te bereiken. 
Ik heb de frequenties tot normalere om
vang weten terug te krijgen. De laatste ja
ren had ik gemiddeld vijftien visites per 
dag en trok ik 10 minuten per consult uit." 

Psychosomatische klachten 
Heeft Wout de Bruijne de rol van vertrou
wenspersoon van zijn vader overgeno• 
men? • Ja, ook 1k vond dat heel belangri1k. 
Je wordt nou eenmaal door patienten ge
regeld betrokken bij privéproblemen 
thuis. Het is een soort vaderlijke en des
kundige rol. Toch is die rol ook veranderd. 
ja zelfs minder geworden. Dat komt door 
de mondigheid en kennis van mensen zelf 
over hun problemen en klachten. Sinds de 
jaren zestig zijn er ook nieuwe hulpinstan
ties gekomen die zich speciaal toeleggen 
op bijvoorbeeld psychische of opvoedings
problemen, zoals het RIAGG en het con• 
sultatiebureau. Het aandeel psychosomati
sche klachten is naar mijn ervaring ook 
sterk gestegen. Natuurlijk weet je daar 
ook veel meer van dan vroeger en let je er 
dus ook beter op. Dertig jaar geleden was 
ik meer gericht op lichamelijke klachten. 
Stress en werkdruk zijn volgens m,j toege
nomen en dat leidt tot allerlei klachten. Ik 
aarzel niet om door te verwijzen als dat 
logisch is. Je moet niet alles willen oplos
sen. Zaken als anorexia en incest zijn te 
ernstig om maar een beetje af te doen. 

WOne" d,e a l 
een groot deel v,1n hun t . 

wI1k wonen. Hu . • _ven m de 
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enu van onze wijk. 

Mijn vertrouwensrol is er vaker bij de ou
dere patiënt geweest. Voor hen ben je 
misschien nog wat meer een autoriteit." 

Hogere eisen 
Andere veranderingen zijn volgens Wout 
de Bruijne de afname van kinderziekten, 
van huidziekten door hygiëne en de ver
beterde voedingsgewoonten. Daar han
gen klachten op het gebied van bloed
druk, diabetes en lichaamsgewicht mee 
samen. 
Gevraagd naar het verschil tussen vroeger 
en nu in zijn praktijk zegt hij het werk te
genwoordig moeilijker te vinden. 
"Vroeger was het harder werken in de zin 
van veel uren en veel patiënten. 
Tegenwoordig is het moeilijker in de zin 
van precisie In de diagnose. Je bent veel 
banger om iets te missen omdat er zoveel 
meer mogelijk is. Dit geldt zowel voor de 
diagnose als voor de behandeling. Dat is 
prettig, maar stelt ook hogere eisen aan 
het werk van de huisarts.· 

Verkeersveiligheid 
Natuurlijk kent Wout de Bruijne de 
Burgemeesters• en Professorenwijk heel 
goed. " De wiIk had vroeger veel meer een 
standenkarakter. Er woonde veel leraren, 
professoren, wethouders, noem maar op, 
voor al hier in de Burgemeesterswijk. De 
laatste 20 jaar is de bevolkingssamenstel
ling veel meer gemixed. Ik vind het nog 
steeds een heerlijke wijk om te wonen en 
dat zeg ik niet omdat ik per s~ een stads
mens ben. Daarom hebben mI1n vrouw en 
ik besloten na mijn pensionering gewoon 
hier te blijven in ons huis naast de praktijk 
aan de laat de Kanterstraat. Deze praktijk 
is door twee jongere huisartsen overgeno• 
men. Ik vind dat het goed gaat met de 
wijk. Alleen de verkeersveiligheid en dan 
vooral op de Burggravenlaan en de De 
Sitterlaan moet meer aandacht krijgen. 
Daar doen zich af en toe gevaar lijke situ
aties voor." • 



De Speelschans in de 
wachtkamer 
We zijn er bijna! Maar nog niet helemaal! In de 
loop van dit jaar wordt de herinrichting van het 
Roomburgerpark door de gemeente afgerond. 
Rond die tijd zal ook Speeltuin de Speelschans 
worden geopend! Hoogste tijd, vinden wij en u 
zeker ook. Vorig jaar zijn wij begonnen met het 
werven van de benodigde financiële middelen 
( 100.000 gulden) voor het aanschaffen van speel• 
toestellen. Dat bedrag is inmiddels bijna bij el
kaar gebracht dankzij de bijdragen van fondsen, 
sponsors en natuurlijk de leden. Momenteel wor
den de mogelijkheden onderzocht om de speel
tuin integraal toegankelijk te maken. Dat wil 
zeggen dat ook kinderen met een handicap in 
de speeltuin kunnen spelen. Het bestuur van de 
speeltuinvereniging en de gemeente Leiden zijn 
daar een voorstander van. Aan een dergelijke 
speeltuin worden echter speciale eisen gesteld. 
Hierdoor moeten het ontwerp en de begroting 
worden aangepast. Omdat veilige, duurzame en 
integraal toegankelijke speeltoestellen niet 
goedkoop zijn, gaan wij nog even door met de 
fondsenwerving. Bij de opening van de speeltuin 
start een nieuwe campagne om leden te werven 
en kunnen de huidige leden hun lidmaatschap 
verlengen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Frans de Haan (tel. 51 2 6B 18). • 

Zo'n 1_50 kindertn war,n op Tweede Paasdag uit 
de WIJk naar het Rosa,;um aan de Meijerskdde ge
komen, want daar had de 'Paashaas honderden ei• 
eren verstop t. Kort na het startsein hadden de kin
deren de meeste eieren al snel tussen, in en onder 
de struiken ontdekt. Voor de enkeling die niets kon 
vmden had de Paashaas gelukkig nog wat eitj,s be• 
waard. 
Na afloop van het eieren zoeken trad de clown 
Freubel op in de gymzaal aan de Oppenheimstraat. 
Het Paasfeest werd georgan,seerd door speeltuin• 
~reniging De S~~elscha~s. met s-teun van bakker,1 
Raaphorst, de w11kveren,g,ng en buurthuis Cornelis 
Joppensz. 

Verkeersveiligheid: wachten 
op het gemeentebestuur 
Er lijkt eindelijk duidelijkheid te 
komen over de verkeersmaatre· 
gelen aan de Kanaalweg. de 
Burggravenlaan en de De 
Sinerlaan. In januari dit jaar ver
zochten de bewonersgroep ver
keersveiligheid en het bestuur 
van de wijkvereniging wethouder 
Tj. van Rij van Verkeer om einde
lijk eens antwoord te geven op 
onze brief van augustus vorig 
1aar. Hierin deden wij voorstellen 
voor veiligheidsmaatregelen op 
genoemde wegen. Helaas wach• 
ten wij nog steeds op off,cieel uit
sluitsel. 
Uit regelmatige contacten met de 
betrokken gemeenteambtenaren 
is de bewonersgroep echter te 
weten gekomen wat er met onze 
voorstellen gaat gebeuren. Dat is 
verheugend: veel van onze voor
stellen lijken te worden gehono
reerd. Het gaat om: 
• betere aanduiding maximum 
snelheid Kanaalweg 
- aanleg/verplaatsing zebra 
Burggravenlaan ter hoogte van 
de Oppenheimstraat 
· verbetering zebra De Sinerlaan 
ter hoogte van Lorentzkade 
· nieuwe aanleg bushaltes 
Burggravenlaan en De Sinerlaan, 
zodanig dat de bus op de rijweg 
stopt en het fietspad apart komt 
te liggen 
· nieuwe aanleg bocht De 

Sitterlaan ter hoogte van de Van 
't Hoffstraat. 
Waar we waarschijnlijk niet snel 
een positieve reactie op kri1gen 
zijn de punten: 
- plaatsing snelheids- en rood
licht-camera Kanaalweg/over
steek Cronesteyn 
- snelheidscontrole en snelheids
beperkende maatregelen 
Burggravenlaan en de De 
Sitterlaan. 
Daar zal dus nog meer aan ge• 
trokken moeten worden. 
Betrokken ambtenaren vermoe
den dat begin juni het college 
van B&W akkoord zal gaan met 
de maatregelen. Direct betrokken 
bewoners aan de twee lanen krij· 
gen dan vervolgens de gelegen• 
heid om eventueel bezwaar te 
maken. Aan de De Sinerlaan wil 
de gemeente nog steeds de werk
zaamheden combineren met de 
nieuwe bestrating vanwege de ri
oolwerkzaamheden. Dat hebben 
we ook bepleit . Ook het nieuwe 
bestuur van de wijkvereniging 
houdt de vinger aan de bestuurlij
ke pols. 
De werkgroep verkeersveiligheid 
werkt ondenussen door aan nieu· 
we ideeën. Wilt u meedoen? 
Neem contact op met het secreta• 
riaat van de wijkvereniging. 

De Werkgroep 
Verkeersveiligheid • 

Eten in lorentzhof 
Zin om buiten de deur te eten????? 
Kom gezellig iedere vierde donderdag van de maand naar Zorgcen· 
trum Lorentzhof voor de 'Maaltijd van de Maand'. De 'Maaltijd van de 
Maand· bestaat uit een éénpansgerecht en een nagerecht. U betaalt 
hier slechts / 6, 75 voor! ! 

De maaltijd van de maand wordt geserveerd in de grote zaal van 
Zorgcentrum Lorentzhof om~ 12.30 uur. Graag wel enkele dagen van 
te voren opgeven als u hier gebruik van wilt maken. 

Op ~insdag 1B mei a.s. wordt in het Zorgcentrum Lorentzhof een 
kleine buaar gehouden. Ter verkoop worden hoofdzakelijk aange· 
boden meubnair en klein-meubelen, zoals schemerlampen.Deze 
; 1ni-bazaar II geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Kom kijken en 

aarna .... kopen! ! ! 

Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071 513 2462 

Joppensz Nieuws april 1999 

Nieuwe Cursussen 
Omdat de huidige cursus tekenen en 
schilderen voor 55+ al ertige liJd bezig 
" kunnen beginners daar niet meer i n 
mee komen. D aarom organiser en we 
binnenkort eenbeginnerscursus teke
nen en schilderen voor 55+. Op vrijdag
ochtend van 9.30 tot 11 .00 uur. 
De kosten zijn 175,00 per 10 lessen. 

Danscomhinatie 
In d eze l essen krijgt u de gelegenheid 
kennis te maken met een aan1al 1echnie
ken van d e dans. Onder andere jazz. 
dans en dans- expressie. U werkt onder 
leiding van docen1e Maria Kerk aan de 
verbetering van de techruek. alswel aan 
het dansplezier, wat voorop staat i n 
deze cursus. 
U werkt individueel en in gyoepen. 
Danservaring is rtiet noodzakehjk voor 
deze cursus. 
Op donderdag van 9.15 tol 10.30 uur. 
De koSlen ZIJn 197 ,50 voor IS lessen. 
De cursus Slart bij voldoende aanmel
dingen. 

Calla.netics 

Er zijn plaa1sen vrijgekomen bij de cur
sus Callanetics, er zi j n 2 gyoepen waar
wt u kunt kiezen. Groep 1, van 10.45 tot 
11.45 uur en gyoep 2 van 11.45 tot 12.45 
uur. De kosten zij n 160,00 voor 12 l es
sen. De lessen worden gegeven op 
maandagochtend 

Tekenen en schilderen 

Ook bij de teken en schilderlessen voor 
kinderen zijn nog plaa1sen vrij. 
Op vnjdagmiddag om de twee weken, 
van I S. IS tot 17. 15 uur. De kosten be
dragen 1 126.50 voor 11 dubbele l es
sen. 

Voor alle activitei1en kunl u zich opge
ven op telefoonnummer 5132463 van 
Buurthuis Cornelis Joppensz, Oppen
heims1raa1 Sa, Leiden. Vragen naar Ben 
OverdeveSI. 

Nieuwe Bridg-e Inloopmiddag-

De hwdige bridgegyoepen rillen vol of 
zijn voor b eg i nne rs te ver. Voor d eze 
mensen , d ie graag bridgen maar nog 
tot d e beginners behoren wordt e r op 
maandagmiddag een rtieuwe bridge in
loop georganiseerd .Van 13.00 tot 17.00 
uur kunt u met mensen van gelijk rtiveau 
uw bridgekenrus ophalenen vergroten. 
De kosien zij n f 7.50 per maand. 

Ki.nderrestaurant 11De Buurtjes" 

Zoals ieder een nu wel weel h eeft ons 
Buunhws een lcind errestaurant en dat i s 
behoorlijkpopulair aan het word e n. 
Uiteraard zijn WIJ daar zeer content 
mee. Voor d eze activiteit kunnen wij 
nog medewerkers gebruilcen op vrijwil
lige b asis. Wilt u meehelpen met deze 
gezellige acnvite,t, geef u dan op bij het 
buurthuis. Medewerkers eten uiteraard 
g r atis mee. Voor het kinderTestauranl 
zoeken wij een kind erstoel. Misschien 
heelt u er nog een Slaan die u rtiet meer 
gebrwkt. U doe t ons er een groot ple
zier mee doen. 

Kinderkoor 

Bij voldoende belangstelling zal i n het 
rtieuwe seizoen een kinderkoor star1en. 
Onder muzikale l eiding van dirigent 
Michael v . d . Puiten. 
Gewoon lekker zingen mei vriendjes en 
vriendinne11es. We zi.ngen op maandag
middag van 16.00 tot 17.00 uur 
Opgeven is nu reeds mogelijk. Ook op 
het k oor voor volwassenen zijn nog en
kele plaatsen vrij. U leun! dit uitknippen 
en ophangen. 

IONDERRESTAURANT 
'DE BUURTJES' 

Elke woen.odagmiddag (behalve vakan
ties). De koka lcomen om 16.00 uur. De 
gasten zijn om 18.00 uur welkom. 
Reserveren !can op nummer: 5124369 
(9-12 uur). 
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ren- en Burge
meesterswijk en Rijndijkbuurt . 
Het spannende verhaal van Boudewijn en het 1 
Tandmannetje 15 jammer genoeg afgelopen en 1 
ook de verhalen die Anne samen met haar man 1 
David elke vrijdagmiddag vertelde. Na 3 okto- 1 
ber komen we graag weer luisteren en knutse
len b~jullie. Anne e~ David. als dank h~bben een 1 
aantal lu1steraartJe5 een kunstwerkje voor jul- 1 
/ie gemaakt. 1 
Bedankt en de groetjes van Nina. Sarah. 
Anna. Yannick. Marjolein en Merel. 
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Luizenlevenstickers 
Wie heeft er ook dubl>ele 
lulzenlevensticker57 Ik Wil 
ze graag met Je rullen. 
Merel Ver5teegen, 
lorentzschool. groep 4a 
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De Wijkkrant biedt de leden als extra service gratis advertenti.
rulmte aan. Als u dus bijvoorbeeld op zoek bent naar een ge

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

met Jos Versteegen. Zoeterwoudsesmgel 39. 

GEZOCHT 
Huis in Burgemeesters- of Professorenwijk met tuin 
en minimaal 5 kamers . 
Frans de Haan, Liesbeth Hugenholtz, 512 68 18 . 

TE KOOP 
Meis1esf1ets (9-12 jaar) met versnelling, priJS / 125,-. 
Ca mpingbedJe / 50.-. Tel. 513 10 90. 

WOONRUIMTE GEVRAAGD 
Oude rejaars studente piano zoekt kamer 1n Leiden 
of omgeving. Bel Jeske Chum1n 514 10 20 of 
045 545 16 61 

TE HUUR 
Ongeveer 50 meter feestverlichting. Te bevragen 
b ij Hein Teeuwen, telefoon 514 99 67. 

kleinemoeite, GROOT PLEZIER! 
Voor de distributie van de wijkkrant hebben we een groep 
enthousiaste personen, die 3 ~ 4 maal per jaar voor zorgt, dat 
u op de hoogte gehouden wordt van de gebeurtenissen in 
uw wijk. Elke bezorger heeft haar ol zijn eigen wijk. Wan
neer een van de bezorgers 'n keer verhinderd is, komt het er 
vaak op neer dat een ander 2 wi1ken rond brengt. Graag zou 
ik een 'reserve' lijst hebben, waar ik in geval van nood op te• 
rug kan vallen. Dus bent u in de gelegenheid om incidenteel 
een wiJkje voor uw rekening te nemen? (Het vergt z 2 uurt1es 
en kinderen vinden het vaak ook heel leuk om mee te hel
pen), meldt u dan een bij Gerda Versteegen, tel. 5121731, 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

De Ambassade ur maakt da1 

071- 531 1777 
taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan zijn . 

Bewonerscommiss,e Rijndijlc/Meerburg (On, Doel) 
mevr. C. Monfils, Kanaalstraat 1 2313 NN • tel. 5120859 

BewontrS<ommissi~ Ttmminc.kstraat t .o . 
Dhr. E.C. Meyer, Professorenpad 25 2313 TA - tel 5132155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
5chuttersveld 65 2316 ZZ • tel. 5222025 

Stichting Dienstverlening Zuid Oost 
Professorenpad 1 2313 TA • tel. S128183 

Oiens't Milieu en Beheer van Gemeente Leiden 
Sector Wijkbeheer, wijk 3, w11kteam stadsdeel Zu,d, Postbus 
9100 2300 PC. Boshuizerla•n 5 2321 SG - tel. 5167615 

Politiebureau Zuid 

Witte de Withlaan, Voomhoten tel. 5258400 

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

Openbare Ba.isschool lorentz 
Van Vollenhovenkade 19 2313 GG • tel. 5141777 

P.C. Basi,school Roomburg 
Van Vollenhovenkade 15 2313 GG tel 5130958 

R.K. 8aslsschool Sint Joseph 
Oppenheimstraat 8 2313 JE • tel 5132263 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
Schuttersveld 1 2301 CG 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: uitleencentrale Van 
Vollenhovenkade 25 2313 GG • tel. 5121894 
Ouder- en kindzorg: tel. 5241010 

Naschoolse Opvang De Basi,bende 
Oppenhe,mstra•t 2 tel. 5124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoeterwoudsesingel 98/99 tel 51 24839 

PeUlerspeelual de Glijbaan 
8urggravenla•n 17a tel 5121331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenheimstraat 2 tel. 5131061 

Maauchappelijk werk sector Midden 
Langegracht 18 2312 NT • tel 5222727 (m•.- vr. 9 -10 u.) 

Verzorgingshuis lorentzhof 
Lorentzhof 1 2313 GA • tel. 5149545 

Vereniging Professoren- en Burgemeestenwijk 
voorzitter: Thomas van Duin, secretari\/penningmeester: 
Gerard Ver hagen, overige bestuursleden: Carola Eppink, 
Mart Doz en. Jos Versteegen. 



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 onde,LvJlliD._e\ding van Vereo.igill.9.110.fgssoren- e 
BJJ~e,î_SJfil_swijk. Deze kaart zenden aan de secretaris, 
G. Verhagen, Van der Sande Bakhuyzenlaan 23, 2313 SG Leiden. 

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

ADRES: ....... .. .. . . .. . . . . ..... .... . ... . .. · · · · · · · · · · · · 

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

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

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

HANDTEKENING: 

9904 
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De volgende Wijkkrant verschijnt eind augustus. De inzend

termijn van kopy en advertenties sluit op 10 augustus 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, tel. 513 03 88, e-mail: versvorm@xs4all.nl. 

Datum 

4mei 
Bmei 
18 mei 
2S mei 
24 juni 
10 augustus 

Activiteit Meer informatie op pag. 

Herdenking slachtotters 2de Wereldoorlog 2 
Open huis bij de Roodenburgermolen 10 
Kleine Bazaar in Lorentzhof 16 
Informatieavond Roomburgerpark 3 
Wijkinformatiemarkt in de Vredeskerk 7 
Deadline van de wijkkrant 14 20 

Elke maan- Klaverjassen in de Vredeskerk van 
dag 14.00 • 17.00 uur 

Bibliotheek in Buurthuis 14.00-16.00 uur 8 
Elke dinsdag Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat 

tussen 15.30 en 17 .00 uur 
Meer bewegen voor ouderen in de Vredeskerk 
van 10.00-10.45 uur en van 11.15-12.00 uur 

Elke woensd. Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk 
van 10.00 • 11.00 uur. Sociëteit voor 60-plus
sers in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 
Bibliotheek in Buurthuis 14.00-16.00 uur B 
Kinderrestaurant in Buurthuis vanaf 18.00 u. 

Elke vrijdag Bibliotheek in Buurthuis 10.00-12.00 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 Luba-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. 

Redakt ie: Frank Buurman(eindredactie), Thomas van Duin 
Gilles Landheer, Ronald Stokkel, Anna van der Most . van 
der Scheer, Rinny Kooi, Aixt Schambach 
Fotografie: Jos Versteegen 
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving 
Druk: Mostert & Van Onderen!, leiden 

Verenigingssecretariaat: V.d. Sande Bakhuy-
~ zen laan 23, 2313 SG, Postbank 55.67 .659 
~ Ingeschreven bij de K. v. K. 40448253 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 

VOOR HET 

ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5 149967 

E. Roodnat - Schreuder FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

23 13 JP Leiden 

tel.: 07 1 - 5 14 1 002 

BLOEMEN KIOSK 

LAMMENSCHANS 

Tegenover ~lat ion Lammenschans 
TEL 07 1 5 14 18 12 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen en planten 

GEOPEND: DINSDAG TIM ZATERDAG 
VAN 8.00 TOT 18.00 UUR 


