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Leiden - augustus 2000 - nummer 17 

WIJKKRANT 
Vereniging Professoren• en Burgemeesterswiik 

Ouders in actie voor meer 
verkeersveiligheid in de wijk 

Op de eerste dag van het nieuwe school jaar, 
maandag 21 augustus, heeft de Ouder-initiatief
groep 'Kinderen veilig naar school' een prikaktie 
gevoerd bij de drie basisscholen in de wijk: de 
Lorentzschool, de St. Josephschool en Roomburg. 

In de afgelopen maanden 
hebben ouders van deze ba
sisscholen de initiatiefgroep 
gevormd. De prikaktie be
stond uit het uitdelen van 
'spelregels' aan alle ouders, 
leerlingen en leerkrachten. 

Hierin staat aangegeven op 
welke wijze ouders en hun 
kinderen de verkeersveilig
heid door eigen gedrag kun
nen helpen verbeteren. 

Wat is er aan de hand? 
De verkeerssituatie rond de 
drie basisscholen - binnen 

het gebied Burggravenlaan -
Oppenheimstraat - Van Vol
lenhovenkade - is onveilig 
en vaak gevaarlijk. De Burg
gravenlaan (en de De Sitter
laan) wordt gebruikt als 
racebaan door veel automo
bilisten, terwijl daar iedere 
dag 2000 kinderen en hun 
ouders over heen gaan, van 
en naar school. De gemeente 
Leiden heeft kort geleden 
(na lang aandringen vanuit 
de wijk) dan eindelijk enkele 
maatregelen aangekondigd, 
maar het is onduidelijk wan-

--·-

neer deze worden ingevoerd. 
Door de aanwezigheid van 
zes schoolgebouwen in een 
klein gebied (waaronder de 
grootste basisschool van 
Leiden, de Lorentzschool) is 
het hier bij het brengen en 
halen van kinderen zeer on
overzichtelijk. Ouders en kin
deren komen te voet, met de 
fiets, de brommer, de scooter 
of de auto en hinderen el
kaar vaak. 

Er hebben zich al geregeld 
kleine aanrijdingen en bijna
ongelukken voorgedaan. Te 
veel ouders brengen hun kin
deren met de auto en parke
ren deze op een ongelukkige 
of zelfs verboden plek. 
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Nog e1•e11 geduld: het boek m-rr de 

01111Vikkeli1111 en waarderi11!1 1w1 de 

Professoren- en 811rgemeesterswijk is 

bijna af. Ik 11·ec1 er alles 1•t111: van 

nabij bc11 ik bij dit ambitie11;:e project 

betrokke11. Ik schreef het al in mijn 

column in de m rige wijkkmm: het 

blijft vrijwilli!lt'rswerk. me11senll'erk. 

01' pla1111ing is l'erlate11. 11·1, hebben er 

al-met-al een extra jaar l"()0r 11i1se-

1rokke11. Veel me11se11 hebben meege

werkl. Omtlat het ei,ule noden en de 

dmkker 1111 echt op het boek :it te 

wachten, blik ik af en toe al 1·oor.,ic/1-

1ig temg. De 11re11 die we hebbe11 

gesproken over het soort boek dat het 

moet worden. Wallm1•er het moet 

g111111. Dm u·e 1·11st niet alle i11mlshoe

ken en imeresses k111111e11 bevredigen. 

Of de lede11 het gratis kwmen krijgen. 

de sponsors. De 111Pn speuren. sc/1rij-

1·en.Joto "s :oeke11, herschrijven en 

na11111rlijk indelen, schrappen, keuzes 

mal<L11 ..... Volgens mij het is gelukt 

een balans te vinden in alle 01•enve

gingen. N11 is het spannend war de 

aanstaande lezer er van vindt. 

Vanaf 1 oktober zullen we /zet wete11. 

Roomburg vertraagd 
De bouw van de nieuwe woon
wijk naast de Professoren- en Bur
gemeesterswijk. Roomburg, is een 
half jaar venraagd. De komst van 
de nieuwe wijk heeh gevolgen 
voor onze w ijk, met name op ver
keersgebied. Zo is het de bedoe
ling om een brug te bouwen over 
het kanaal en een verbinding tot 
stand te brengen tussen de tw ee 
wijken, die op de Kanaalweg uit 
komt. Dit zou dan weer extra ver
keer voor de wijk tot gevolg heb
ben. Overigens is de komst van 
een brug nog steeds niet zeker, 
vanwege de hoge kosten. En de 
gemeente dreigt t och al een rijks
subsidie van 9, 5 miljoen gulden 
mis t e lopen, vanwege de venra
ging in de bouw, d ie overigens de 

schuld is van de provincie. Het 
provinciaal bestuur heeh het be
stemmingsplan te laat goedge
keurd, waardoor de behandeling 
van bezwaren bij de Raad van 
Stat e weer venraging heeh opge
lopen. De gemeente mag van de 
provincie alvast gaan bouwen, 
maar Leiden lijkt geen risico te 
willen gaan nemen. De brug over 

het kanaal zou in principe overi
gens alleen bedoeld zijn voor fiet
sers en voetgangers, dit is toege
zegd door oud-wethouder Van Rij, 
maar zijn opvolger kiest wellicht 
toch voor een brug voor autover
keer. De mogelijkheid om een 
brug te bouwen blijh in het be
stemmingsplan immers gewoon 
bestaan. • 

Straatfeest Ridderstraat 2000 

Dit was het 9de straatfeest in de Ridderstraat. Dit jaar stond het in het 
teken van Leiden. De kinderen maakten een boottocht door Leiden en 
de volwassenen een stadswandeling o.l.v. een gids. Er was een B.8.Q. 
georganiseerd en voor de kinderen was er nog een pokémon quiz en 
een play-back show en voor de volwassenen een quiz over Leiden en de 
Ridderstraat. Ondanks het niet zo mooie weer was het een gezellige 
dag voor alle bewoners van de Ridderstraat! • 

Verslag jaarvergadering 24 mei j.l. 

Wijkvereniging alert 
De wijkvereniging en de wijk
bewoners blijven alert op 
'ongewenste' ontwikkelingen 
in de wijk, zo bleek op 24 mei 
weer eens op de jaarlijkse 
goed bezochte ledenvergade
ring. 

Wijkbewoner Cees de Groot let bijvoor
beeld op de eventuele aantast ing van 
polderpark Cronesteijn. dat in beeld is 
voor mogelijke woningbouw of een be
drijventerrein. Volgens De Groot is de 
weerstand tegen de bebouwing van de 
'achtenuin' van onze wijk groot . .. Van 
een serieuze behandel ing van dat plan 
is nog geen sprake, en de kans dat de 
nieuwe woningbouwlocatie voor de 
Leidse regio op vl iegveld Valkenburg 
komt te liggen is veel groter dan de 
kans dat er woningbouw tussen Leiden 
en Zoeterwoude komt, maar we blijven 
waakzaam. Een vaag plan kan altijd 
heel makkelijk weer veranderen in een 
voornemen"', aldus De Groot. 
Ook wijkbewoner L. Barendregt. oud
directeur openbare werken van de ge
meente, houdt de vinger aan de pols. 
Als bewoner van de Meijerskade maakt 
hij bezwaar tegen het bestemmings
plan Roomburg, vanwege de eventuele 

brug over het kanaal naar de nieuwe 
woonwijk. Die zou een groter verkeers
aanbod voor de Meijerskade tot gevolg 
kunnen hebben Ook vreest Baren
dregt. net zoals het wijkcomité Meer
burg, dat de nieuw e w ijk te maken 
krijgt met vervuild grondwater van de 
voormalige vuilstonplaats De Bult . Er 
zouden onvoldoende maatregelen zijn 
genomen om de vervuiling tegen te 
houden. maar dit wordt door de ge
meente ontkend. Barendregt verweet 
het bestuur van de wijkvereniging 
Burgemeester• en Professorenwijk niet 
te zijn meegegaan in de bezwaren te
gen het bestemmingsplan. Overigens 
heeh de bouw van de woonwiJk venra
ging opgelopen (zie pag 2). 
De verkeersveiligheid in de w i1k en het 
parkeren blijven bronnen van zorg. Er 
werd door diverse bezoekers aandacht 
aan besteed. Elders in deze wijkkrant is 
de actuele stand van zaken te vinden. 
Voorts werd afgesproken volgend jaar 
met Koninginnedag op uitgebreide 
schaal kinderactiviteiten te organiseren. 
Ook moet de tweede 'Kunst over de 
vloer', het culturele spektakel met op
tredens bij wijkbewoners thuis. dit jaar 
w eer gestalte gaan krijgen. 
De ledenvergadering ging akkoord met 
de benoeming van Jan Boersma als pen-

Uitslag enquête parkeren en ver
keersveiligheid laat op zich wachten 
In de volgende wijkkrant (december) 
zal uitvoerig verslag gedaan worden 
van de definitieve uitkomsten van de 
enquête die in de vorige w ijkkrant was 
meegezonden. Met deze enquête wil 
het bestuur van de wijkvereniging 
meer te weten komen over de ervarin
gen in onze wijken met parkeeroverlast 
en verkeersonveiligheid. Het nieuwe 
parkeerbeleid van de gemeente, dat 
ook voor onze wijk gevolgen kan heb
ben, is hier de belangrijkste aanleiding 
voor. De uitkomsten van het eigen on
derzoek zijn natuurlijk belangrijk voor 
de opstelling van de wijkverenig ing 
naar de gemeente. 
De verkeersveiligheid is al langere t ijd 

een zaak die bij velen tot zorgen en er
gernis leidt, met name de situatie op 
de Burggravenlaan en de De Sitterlaan. 
De enquètNesultaten lijken dit te on
dersteunen. De verkeerssituatie in het 

scholengebied (tussen Burggravenlaan 
en Van Vollenhovenkade) heeh recent 
ouders tot aktie aangezet (zie elders in 
deze wijkkrant). 
Hoewel de voorlopige indruk is dat 
wijkbreed parkeeroverlast niet als ern
stig wordt beleefd, zal het er natuurlijk 
vooral om gaan te weten hoe dit in 
verschillende buunen en straten is. Nog 
even geduld dus. U leest het allemaal 
in de volgende wijkkrant. • 

ningmeester en Jan La Haye als secre
t aris. Carola Eppink en Gerard Verha
gen verlieten na kon, tijd het be
stuur. Voorzitter Thomas van Duin, 
Jos Versteegen en Man Dozy bl ijven 

aan. • 

Jan La Haye 
nieuwe secretaris 
Het bestuur van 
de vereniging is 
aangevuld met 
Jan La Haye. H,j 
neemt de functie 
over van Jan 
Boersma. zodat 
deze Jan zich 
kan concentre
ren op het pen-
ningmeestemhap. Jan La Haye is te be
reiken op Cobetstraat 89. 2313 KB 
Leiden, tel. 51491 27. Dit is voonaan het 
adres voor alle correspondentie betref
fende wijkaangelegenheden. • 

Nieuw gras 
Nadat het grasveld de laatste jaren 
steeds meer kuilen en kale plekken ver
toonde heeh de Gemeente op verzoek 
van de werkgroep Zeemanlaan het 
grasveldje een grondige opknapbeun 
gegeven. De t oplaag is in april volledig 
omgeploegd en opnieuw ingezaaid, 
hetgeen voor de jeugd een lange tijd 
het gemis van hun trapveldje beteken
de. Hun geduld wordt echter beloond 
door een prachtige grasmat waar ze 
nog jaren plezier van kunnen hebben. 
De gemeente stelt binnenkon 4 pion
nen ter beschikking die als verplaatsba
re doeltjes kunnen worden gebruikt. 
De sector Wijkbeheer Stadsdeel Zuid 
wordt hanelijk bedankt voor de nieuwe 
grasmat en voor de pionnen. Een com
pliment voor de jeugd voor het niet te 
vroeg betreden van het ingezaaide 
veldje. 
Namens de Werkgroep Zeeman/aan, 
Frank van Akkeren 



Spelregels 
d de Roomburgschool, de Lorentzschool, 

"Spelregels" is een initiatief van ou e: ~:~ool)directies, de Vereniging Pr~fesso· 
de Josephschool en het Peuterpalel_t: Dz ·d het Wï1kbeheer Stadsdeel Zuid 

"k d Po 1he u1 en d l ren· en Burgemeesterswq ' e 1 ·1 . Ie aandacht geven aan e vei ig· 
d. . . . t· f Spelrege s w1 spec1a h . 

ondersteunen il initia ie . . d we naar school en naar u1s. 
heid in onze buurt van alle km eren op g 

De veiligheid van onze kinde· 
ren kunnen wij zelf vergroten 
door ons aan de spelregels 
van het verkeer te houden. Het 
verkeer zijn we namelijk zelf. 

Deze spelregels zijn nodig 
voor onze veiligheid. Houden 
wij ons allemaal aan deze 
regels, dan wordt de ver· 
keersveiligheid in de buurt 
van de scholen groter. Onze 
kinderen kunnen dan veili· 
ger naar school ~n komen 
veiliger weer thuis. 

Spelregels 
f1> Go op tijd noor school. 

- !:;, uw kind lopend of met de ~ets, zeker als u in de buurt 

f1> Geef voelgongers op zebrapaden voorrang. 

- In de auto bent u altijd de sterkste· houd Joo k . 
- Geef fietsende ___ J_ • ' a, r re ening mee. 
~ . ~~ mei kinderen de ruimte. 

Geef op de Rets nchtmg oon; kijk ook of uw k. d d d 
~ F,ets niet op de stoep. m eren of oen. 

f1> Steek altijd over op het zebrapad 

- :o~e: ::ufo alleen waar dat kan; dus niet: 
• Midden op llroot 

• Op ho.fen 
• longs de g,/e l~Np 

• Voor een ui~it 

~ ;et uw fiets zo neer dat anderen er geen last van hebbe 
- en strooi verder is altijd park . n. 

school en weer weg. eerru,mfe; u bent sneller op 

- Kijk eerst uit voor u uitstapt. 
- Loot uw kind uitstappe d k De komende tijd zullen wij 

regelmatig aandacht blij· 
ven vragen voor de ver· 
keersveiligheid rondom 

- K"k k . n aan e ani van de stoep. 
.'.l oo eerst u,t voor u wegrijdt. 

- R11d sfonwu.,s · J_ 
r-·- ,nae straten waaraan de schal 1· 

O> Geef het goede voorbeeld! 

de school. 

En vergeet niet: 
1 het verkeer dat ziin we zelf. 

~ Leiden 

en 1g9en. 

ERENIGING PROFE550RW1EJNK 
EN 6URGEMEE5iERS 
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Aktie breed ondersteund 
Het initiatief wordt ondemeund door kinderdag• 
verblijf het Peuterp1let (in dezelfde buurt), de ge
meentelijke Dienst Milieu en Beheer. de wijkpoli• 
tie, de vereniging Profe,so,en- en Burgemeesters• 

wijk en de directies vin de drie basisscholen. 

Ook gemeente 
Leiden moet inves
teren in veiligheid 
Nu spreken we de direct 
betrokkenen aan: ouders, 
leerkrachten en leerlingen. 
M•ar de komende tijd wil 
de initiatiefgroep ook de 
ver,ntwoordelijke wethou
ders en de gemeenteraad 
wijzen op hun verantwoor-
delijkheid voor de verkeers• 
veiligheid. Zo zal de ver• 
keemituatie in de betreffen
de buurt aanmerkelijk beter 
moeten worden. De initiatief
groep denkt aan aanpassin
gen van de inrichting en de 

verkeerscirculatie in de betreffende straten. 
Natuurlijk zal dit niet zonder de steun van de be
trokken bewoners kunnen. 
Wilt u meer weten, de akties steunen of deelne
men aan de initiatiefgroep? Contactpersoon is 
Roos van Gelderen, tel. 071-5126613. • 

--- ----
SSR-Leiden schenkt speeltoestel Ben jij in de leeftijd 

8 t/m 12jaar? De studentenvereniging SSR-Leiden be
staat binnenkort honderd jaar. Ter ere 
daarvan zullen er een jaar lang allerlei 
activiteiten georganiseerd worden. De 
goede relatie met de buurt die SSR de 
afgelopen jaren met de buurt had, wil
fen we bekrachtigen met een gebaar 
onzerzijds. Naast wat meer 'vergankelij
ke' activiteiten, zoals een groot straat
feest op koninginnedag en de jaarlijkse 
kinderbuurtdag, willen we ook iets tast
baarders voor de buurt realiseren. 
Daarom hebben wij het idee opgevat 
om het net gerenoveerde Plantsoen 
wat op te luisteren met een speeftoe• 
stef. Dit zal geplaatst worden in het 
voorjaar van 2001. 
Na overleg met de buurt Hogewoerd 
e.o. en de gemeente is besloten dat het 
een speeltoestel voor kinderen van 8 
tot 12 jaar zal worden. Wat het precies 

wordt, kan uiteraard pas besloten wor
den na overleg met de toekomstige ge
bruikers, de kinderen. Omdat de 
Professoren- Surgermeesterwijk natuur
lijk ook aan het Plantsoen grenst, zou
den wij ook graag vernemen welk 
speeftoestef de kinderen die in deze 
buurt wonen graag in het Plantsoen 
zouden willen hebben. 
Wij hebben daartoe een prijsvraag uil· 
geschreven. Kinderen in de feehijd 8 
tot en met 12 jaar worden uitgenodigd 
om hun ideale speeltoestel te tekenen. 
Uit de verschillende ontwerpen wordt 
een winnaar gekozen. Dit kind mag 
met twee vriendjes of vriendinnetjes 
naar de film. De ontwerpen zullen wor
den beoordeeld op originaliteit en in
ventiviteit. 
Inzendingen kunnen vóór 15 oktober 
ingeleverd worden bij SSR-Leiden, 

Wil jij met twee vriendje6 of 
vriendinnetje6 naar de film? 

Doe dan mee met 
onze tekenwed5trijd 
en teken je favoriete 

5peeltoe5tel! 
Klimmen, hangen, 6chom

melen, klauteren .. . 
wat vind jij het leuk6t? 

Hogewoerd 108, 2311 HT, Leiden. Voor 
vragen en/of opmerkingen kunt u bel
len met 071-5235920 of 06-245S2369. 



Stiltecentrum Jethro houdt landelijk symposium: 
1Als de dood . .... je lief is' 
Dit symposium vindt plaats in de vier 
~ekenden in november en er bestaat 
nu reeds ruime belangstelling VOO< in 
de landelijke pers. Het onderwerp is 
dan ook gedurfd. Zeker voor een yoga
centrum dat zich doorgaans op Leiden 
en omstreken richt. 
Jédidjah Duindam · Formenoy van het 
Stiltecentrum: •1n deze moderne tijd 
neemt het individualisme toe, waardoor 
gevoelens minder collectief wo,den be
leefd en getoond. Het sterven duurt lan
ger door medisch ingrijpen en heeft zich 
verplaatst van het vertrouwde huis naar 
allerlei instellingen. In ons Centrum aan 
de Cobetstraat worden al sinds jaar en 
dag workshops gegeven over de helen
de werking van rituelen vanuit andere 

Kunst over de vloer 
In 1998 was het een geslaagd initiatief: 

culturen. Deze bieden juist 
rond een thema als sterven en 
rouwve~rking een heilzame 
ondersteuning. Maar het on
de~rp komt ook breder aan 
de orde: Vanuit verschillende 
invalshoeken, zoals amologie, 
shamanisme, theater, imagina
tie, healing en kunstzinnige be• 
leving wordt belicht hoe ner
ven, de begeleiding van ner
venden en rouwverwerking op 
een zingevende manier plaats 
kan vinden. En het opent ook 
eigentijdse mogelijkheden voor 
een authentieke uitvaart•. 
Bij de organisatie van het sym
posium bleken een aantal be-
kende inleiders • veelal auteurs 
van belangwekkende boeken 
op hun vakget,;ed -graag be
reid hun medewerking te verle
nen. Op het programma staan 
uiteindelijk 22 activiteiten: le
zingen, workshops, rituelen, 

... ,,. ......... 
... ~ -
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Symposium 
'Als de dood ... 

... je lief is' 
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Kunst over de vloer. Diverse wijkbewo
ners hielden op dezelfde dag open 
huis met allerlei muziekuitvoeringen. 
Honderden belangnellenden kwamen 
hier op af. Van allerlei kanten is het 
verzoek gekomen om dit weer te 

een wake, een klank-healingconcert en 
theater. Door de veelzijdigheid in on
derwerpen is het symposium bestemd 
voor zowel zieken en nabenaanden als 
voor professionele begeleiders. 

Belangstellenden kunnen een brochure 
aanvragen bij Stiltecentrum Jethro. 
Adres: Cobetstraat 79 2313 KB Leiden, 
telefoon 071 513 25 76. • 

doen. De wijkvereniging kan dit echter 
niet alleen. Zonder de inzet van bewo
ners zelf lukt het niet. We zoeken 
mensen die mee willen denken en or
ganimen en die hun huis hier beschik
baar voor willen stellen. 
Bent u geïnteresseerd? Bel de secreta
ris van de wijkvereniging: Jan la Haye, 
telefoon 071-5149127. • 

ZAALBERG MAKELAARDIJ 
Korevaarstraat 35, 2311 JT Leiden 

Tel. 071 • 5149147 
Fax. 071 • 5128257 

Privé H. Zaalberg 
Silterlaan 72, 071- 5124691 

Sociëteit "Vredeskerk" 60 + 
Iedere woensdag vanaf 6 september 
van 14.15 uurtot 16.30 uur in de kuip
zaal van de Vredeskerk (achteringang, 
Van Vollenhovenkade). Aandacht, ge
zelligheid, een spel, klaverjassen, sjoe-

len, bingo of zo maar gewoon praten 
over wat je bezig houdt. of eens iets 
doen wat u voorstelt. Voor elk wat wils! 
Inlichtingen: Mw. Stikkelorum tel.: 
5123262 of Mw. De Groot tel.: 5124432 

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. 

Of ~et nu gaat om verkoop of aankoop, taxaties, hypotheekadviezen, 
orientat1e- of zoekopdrachlen, wij hebben de kennis voor u in huis. 

Taxaties binnen 48 uur. Ook ~drljfshulsvesting. 

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

u I T N 0 D I 
Het eerste exemplaar van het boek over de historie van onze 

wijk. 'Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht', wordt op 
zaterdag 30 september 

aangeboden in zorgcentrum Lorentzhof aan de Lorentzkade. 

Het gaat om een speciale bijeenkomst voor de leden, die daar 

ook hun gratis exemplaar tussen 17.00 en 19.00 uur kun

nen komen afhalen. Het bestuur van de wijkvereniging zorgt 

voor een hapje en een drankje, zodat het geheel het aanzien 

krijgt van een receptie. Wie niet in de gelegenheid is om op 

30 september het boek te komen ophalen krijgt thuis be

richt. Het boek kan dan later op een ander adres a lsnog zelf 

worden afgehaald. Als dat ook nog problemen oplevert. 

wordt het historische boek aan huis bezorgd. De wijkver

eniging hoopt dat veel leden gebruik zullen maken van de 

gelegenheid om hun exemplaar van het boek. dat bijzon

der fraai is geworden. op te halen. • 

G I N G 

Van stadspolder tot 
beschermd stadsgezicht 

Park Roomburg: wordt het weer een prettig park? 
Met de opening van speeltuin De 
Speell(hans is ook officieel het ver
nieuwde park Roomburg gereed ver
klaard. Het is een omstreden renova
tie geworden. Diverse buurtbewoners 
hebben de noodzaak van een com
pleet andere inrichting nooit inge
zien. Was er nou echt zoveel mis met 
het vorige park? Waar moeten de jon
geren nu voetballen? Weer anderen 
blikken vooral terug op de diverse 
fouten die er tijdens de renovatie zijn 
gemaakt. En inderdaad: er is veel niet 
goed gegaan. 
De regie en uitvoering verdienen be
paald geen l(hoonheidsprijs. Er zijn 
ook bewoners die wijzen op de scha
de die is toegebracht aan de flora. 
Maar er zijn ook wijkbewoners die blij 
zijn dat het park gereed is, die hopen 
dat het park snel weer groen wordt 
en die weer willen kunnen genieten. 
Dat willen we natuurlijk allemaal. 
Ook de JongerenOntmoetingsplek, de 
JOP, heeft stof doen opwaaien. 
Aanvankelijk leek het of geen jongere 
de blokhut in gebruik zou nemen. De 

laatste maanden zijn er klachten over 
het vandalisme jegens deze hangplek. 
De gemeente zal toezicht moeten 
houden en schade moeten repareren. 
Met de wijkvereniging is afgesproken 
dat de JOP na een jaar geêvalueerd 

zal worden. Dit zal in 2001 dus moe
ten gebeuren. 
Ondertussen: geniet van speeltuin, 
JOP en park: ze zijn er voor ons alle
maal. • 



De heer D. Galjaard was 14 

jaar toen hij zijn eerste 

baantje kreeg. In 1934 

werd hij bij een bedrijf 

aangenomen als stoffeer

der. Het was geen bewuste 

keus: er moest gewerkt 

worden en zijn moeder 

had de advertentie in de 

Glas-in-lood is dankbaar werk 3J~ 

krant gevonden. Na zeven 

maanden moest hij er al 

weer mee stoppen. Zijn 

baas had geen geld meer 

om hem/ 1,50 per week te 

betalen. Vervolgens kwam 

de heer Galjaard, wederom 

vanwege een advertentie 

die moeder had aangetrof

fen, terecht bij glas-in

loodbedrijf Buren aan de 

Hooigracht, waar hij drie 

jaar werkte en één gulden 

per week verdiende. Hij 

bleef in het vak en maakte 

de overstap naar de firma 

Dullaert aan de Narmstraat 

(voor 17 jaar). Vervolgens 

werkte hij 3 jaar in het 

bedrijf van de bekende 

oude heer Jilleba. 

" Ik heb toen al vaak in de Professoren• 
wijk gewerkt. In veel net gebouwde 
huizen heb ik glas-in-lood gezet. ook in 
de allereerste huizen, rond de Petrus
kerk. Die moesten allemaal glas-in-lood 
aan de voorkant krijgen. Een grote klus 
voor ons. We brachten de spullen met 
een handkar mee. Door de wind brak er 
eens het resteel af. Dat is de constructie 
waar het glas op de kar tegenaan 
stond. Nou. alles stuk natuurlijk. De hui
zen rond de Petruskerk vallen nu onder 
monumentenzorg. Het glas-in-lood 
mag er gelukkig niet meer uit. " 
Het werk was zwaar en vaak ook onge
zond en van vakantie was geen sprake. 
· voor glas-in-lood was geen officiële 
opleiding, je leerde er gaande weg mee 

werken. Tot na de oorlog ging alles met 
de hand, ook het lood gieten, heel on
gezond. In de oo,log kregen mijn va
der, die typograaf was en daardoor ook 
met lood werkte, en ik extra bonnen 
voor melk. Dat was tegen de loodver
giftiging. Nu wordt het lood gesmolten 
en in verschillende maten in strippen 
gedraaid in de fabriek.· 

Door de tochtdeur gevallen 
Galjaard is in 1946 getrouwd. Er was 
woningnood en ze konden inwonen in 
een studentenhuis op de Steenschuur, 
waar zijn vrouw een kennis had. In 
1948 werd hun dochter Suzan geboren. 
Het gezin had echter maar één kamer 
ter beschikking. Daarom verhuisden ze 

c[i2.~----~--~-~~-------

het 1aar daarop naar de Conradstraat 
bij de Lage Morsweg 

de eerste verdieping voor mijn dochter gaat op ~Zoe/r bij ~nen . 
en ook nog de zolder • Met de andere een groot <hel d,e al 
huurder kon het gezin Galjaard het niet w,11r ...,nen van ~un levpn in de "Door mijn beroep kwam ik uiteindelijk 

aan mijn huis op de Sitterlaan. In 1955 
moest ik voor mijn baas naar dat huis 
toe om glas-in-lood in een tochtdeur te 
zetten. De huurders daar konden het 
zo slecht met elkaar vinden dat er bij 
een ruzie één door de tochtdeur geval
len was. Een van hen wilde nu weg. Ik 
was daar toch en stelde een ruil voor 
met mijn woning op de Conradstraat. 
Het huis aan de Sitterlaan was in bezit 
van een huisarts uit Hilversum. Die 

erg goed vinden. Die vertrok al mei het · Hun her,nneringen ••n 
~l•n~va h 

naar de Van 't HoHstraat. b,e<i< n et buun/evpn 
" Toen kregen we nieuwe problemen. en een levpndig 1r~1· . 

Khie . Je m de ge-
Wij moesten er eigenlijk uit van de af• den,s van onze ~Ir. 
deling Huisvesting van de gemeente. 
Het huis werd te groot gevonden voor 
een gezin van drie personen. Door de 
woningnood golden er strenge regels 
voor bewoning. Er was al een groter ge
zin op het oog, van een dokter, geloof 
ik. Wij zouden dan een woning in de 
Kapteynstraat krijgen. Op advies van 
onze dominee hebben we toen een ad
vertentie gezet voor inwoning en zo 
kregen wij een aardige, oudere vrouw 
als medebewoonster. Dat mocht vol
gens de regels. In de tweede helft jaren 
zestig hebben we het huis zelf ge
kocht." 

kwam kijken naar onze woning en de 
ruil kwam in 1955 tot stand. Ik werd 
hoofdbewoner. Wij hadden de bene
denverdieping, een klein kamertje op 

Eigen baas 
In 1960 kreeeg de heer Galjaard de 
kans om meer te verdienen bij een glas
in-loodbedrijf in Den Haag als chef. 
"Het werk was mooi, maar de dagen 
lang. Het bedrijf had al een vrije zater· 
dag, maar dat betekende dat ik 48 uur 
werkte in 5 dagen, en ik reisde natuur
lijk heen en weer. Net als bij mijn eerste 
baantje, ben ik uiteindelijk ook hier 
maar zeven maanden gebleven. Ik 
kreeg een conflict over mijn loon.· 
Terwijl hij nog enkele weken bij het 
bedrijf bleef werken - Galjaard wilde 
het netjes afhandelen • besloot hij in 
t 961 voor zichzelf te beginnen. 
"Daar voelde ik me behoorlijk onzeker 
over en dacht 'nou ben ik zelf directeur. 
maar wat nu?'. Ik zocht klanten in mijn 
eigen wijk. Zo kwam ik bij een huis in 
de Wasstraat en sprak de bewoonster 
aan: 'Mevrouw, ik zie dat u glas-in-lood 
hebt en ik ben nu voor mezelf begon
nen'. Dat durfde ik niet meteen in mijn 
eigen straat te doen, dat vond ik ar
moedig. In de Wasstraat had ik meteen 
succes en in die eerste week verdiende 
ik als zelfstandige al evenveel als bij 
mijn baas. Overigens deed ik toen voor-

Versierde aanhangwagen van 
Galjaard wacht op de Burgg"ven-
laan voor de start van de reclame-
optocht op J oktober 1963. 

al in glas zetten. Glas-in-lood was te 
bewerkelijk en dat kan eigenlijk niet 
op grote schaal zonder personeel. Ik 
zene eerst kleine advertenties, maar al 
snel deed mond tot mond reclame de 
rest. Er was ook niet veel concurrentie 
in die jaren. In het begin deed ik alles 
op de fieu, met het glas onder mijn 
arm. Later ging ik op de solex. Zo lever
de ik zelfs spiegelglas af in Katwijk. 
Mijn dochter hield de spiegel dan ach
terop vast. Kort daarop stapte ik over 
op een gemotoriseerde bakfieu en nog 
wat later kreeg ik een auto, waar uit
eindelijk een aanhanger bij kwam. In 
1963 reed ik met mijn aanhangwagen 
met spiegels, met mijn dochter erop, 
mee in de reclameoptocht op drie ok
tober.• 

Hoed tegen het stof 
De Professoren- en Surgemeesterswijk 
was een echte 'witte-boorden-buurt', 
waar Galjaard als ambachuman feite· 
lijk een uitzondering vormde. " Ik heb 
nooit last gehad van rang of stand. 
daar hield ik me ook niet mee bezig. 
Mijn klanten accepteerden me, mis
schien wel omdat ik er altijd voor zorg
de dat ik netjes gekleed was en de 
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Van Disselbrug vernieuwd LWO gelooft n1 iet in eigen opheffingsplan 

Eindelijk kan de Van Disselbrug, die de 
Zoeterwoudsesingel en het Plantsoen 
verbindt, van beide kanten weer rede• 
lijk normaal gebruikt worden. Weet u 
het nog? De gemeente wilde de trot
toirs op de brug vervangen door vet· 
planten en voetgangers, fietsers en an
dere gebruikers over het smalle mid
denstuk loodsen. Dat is na protesten, 
van onder andere onze wijkvereniging 

E. Roodnat -Schreuder FB 

BELASTING
AANGIFTEN 

en ouderen uit de Lorentzhof, gelukkig 
van de baan: één voetpad is weer in ere 
hersteld. Vervolgens werd een soort 
gravel neergestort waar je na een re
gelbui in bleek steken. Ook deze fout is 
hersteld: het wegdek is weer verhard. 
Je vraagt je soms af of park-planners 
wel wat weten van gebruikers-behoef
ten. Het heeft in ieder geval meer dan 
een jaar moeten duren voor dit onder
deel van het vernieuwde Plantsoen 
weer aan de normale gebruikers-vereis
ten voldoet. • 

AlchemiJJa 

Het plan om buurthuis Cor
nelis Joppensz te sluiten 
heeft de gemoederen in de 
wijk flink verhit. Op 26 juni 
hield de Leidse Welzijns
organisatie (LWO) hierover 
een speciale bijeenkomst. 
Tientallen cursisten, vrijwil
ligers en wijkbewoners en 
een enkel gemeenteraadslid 
luisterden naar de uitleg 
van stadsdeelmanager Zuid, 
Leontine de Regt en de kers
verse algemeen directeur 
van de LWO, Gert-Jan 
Cornel. 

Vanwege financiële problemen heeft 
de LWO zich genoodzaakt gezien om 
te bezuinigen op het buurthuiswerk, 
a ldus Cornel. Sluiting van Cornelis 
Joppensz is erg, volgens de LWO, 
maar minder ingrijpend dan in wij
ken waar meer sociale problematiek 
speelt. De Regt vertelde over haar 
zoektocht naar alternatieve onderko· 
mens in de wijk voor de verschillende 
buurthuis-activiteiten. Zo had zij 
overleg gevoerd met de Vredeskerk, 
het ouderen-ontmoetingspunt aan 
het Professorenpad en de Lorentz• 
school. De conclusie was dat sommige 

Tuinontwerp- en adviesbureau 

De Mey van 
Streefkerkstraat 44 

Voor 1 O extra gro~ne ' 
vingers bij elke tumk/us. 

23 13 JP Leiden 

te/.: 07/ - 5141002 
Marian Rappoldt Van Bemmelenstraat 21 

Tel. 5135141 of 5661405 fax 5135143 1 

activiteiten op één of meer van 
deze lokaties ondergebracht kun
nen worden, maar dat daar vervol
gens nieuwe kosten aan verbonden 
zijn, zoals huur. Tot veler verbazing 
concludeerden De Regt en Cornel 
dat het nog maar de vraag is of de 
hele operatie wel de noodzakelijke 
financio!le besparing gaat opleveren. 
Zij bleken graag argumenten te ho• 
ren om de hele operatie ongedaan 
te maken. 

Diverse aanwezigen gaven uiting 
aan hun boosheid over de opheffing 
en over het feit dat het onduidelijk 
is waar (aanstaand) cursisten na de 
zomer naar toe moeten. Deze on• 
duidelijkheid zou (ook volgens de 
beheerder van Cornelis Joppensz) 
wel eens anti-reclame kunnen zijn 
voor het cursus-aanbod in het ko
mend seizoen. De veronderstelling 
van de LWO dat onze wijken geen 
buurthuis nodig zouden hebben, 
bleek ook veel ergernis uit te lok• 
ken. Gewezen werd op de grootte 
van het gebied (Rijndijkbuurt, 
Professorenwijk en Burgemeesters
wijk) en de (ook in verhouding tot 
de rest van de stad) grote groep kin-

deren, jongeren en ouderen. 
De voorzitter van de wijkvereni
ging. Thomas van Duin, zei vtrrast 
te zijn over de aarzeling die de 
LWO nu blijkt te hebben over de 
sluiting. Hij riep de LWO dan ook 
op te stoppen met dit plan en aan 
de gemeenteraad kenbaar te ma
ken dat de onderzochte alternatie
ven niet voldoende zijn en tot nieu• 
we kosten leiden. De wijkvereni
ging heeft al eerder zowel de LWO 
als de gemeenteraad opgeroepen 
het sluitingsplan niet door te zet
ten. Een groot gebied als het onze 
heeft een eigen buurthuis nodig. 
aldus de wijkvereniging. 
Directeur Cornel zei zich langza
me1hand ook niet meer gemoti• 
veerd te voelen het sluitingsplan te 
verdedigen. 
De wijkvereniging kondigde aan 
een nieuwe brief te sturen aan het 
LWO-bestuu1 en de gemeenteraad 
om de ditecteur een steun in de 1ug 
te geven. • 

LWO•directeur Gert-Jan Cornel. met 
naaft zich Leontine de Regt geeh op 
16 juni j.l. uitleg over de toekomn 
van het buurthuis Cornelis Joppenu. 

vervolg van pagina 9 

rommel opruimde na het werk.• Ook 
werkte hij om praktische redenen, tegen 
het stof. altijd met zijn hoed op. 
"Misschien heeft dat wel bijgedragen aan 
mijn imago. Opvallend genoeg was ik è~n 
van de eersten in de buun die een auto 
had. De buren hadden vaak bezwaar te• 
gen mijn aanhanger Ze zeiden dan: 'Het is 
net een orgel, wilt u hem voor de deur 
weghalen?'". 

Angst en beven 
De heer Galjaard maakte vaak lange dagen 
en soms werkte hij tot laat in de avond 
door op zolder. waar hij zijn werkplaats 
heeft. Voot het balanceren op een hoge 
ladder, om aan een raam te werken, draai• 
de hij zijn hand nooit om. Zijn vrouw zat 
soms met angst en beven toe te kijken als 
haar man aan de overkant bij een klant zo 
bezig was. Het harde werken maakte wel 
dat hij gedurende zijn hele loopbaan veel 
last van spierpijn had. Daarom had hij een 
masseu,, de vader van zijn latere tweede 
echtgenote. Met haar is hij getrouwd. na• 
dat zijn eerste vrouw overleden was. 

'Doet u het nog?' 
Van het glas-in•loodwerk heeft de heer 
Galjaard altijd gehouden. "Werken met 
glas is ook een vak, maar naar glas-in-lood 
gaat mijn hart uit. Het is dankbaar werk 
omdat mensen het veel meer waarderen 
dan wanneer je gewoon glas komt zetten. 
Het geeft veel voldoening om, als je uit 
het ,aam kijkt. aan de overkant huizen te 
zien waar ik het glas•in-lood nog heb ge• 
repareerd. Op veel plekken in de wijk 
overkomt me dat na tuurlijk." Ondanks zijn 
leeftijd, tachtig jaar, kan de heer Galjaard 
het werk nog niet laten. Twee jaar gele
den heeft hij nog een grote klus gedaan: 
16 grote glas•in,loodramen in een boerde
rij in Langeraar heeft hij gerenoveerd. 
Soms zegt hij na het eten tegen zijn vrouw 
'nog even kijken· en vertrekt vervolgens 
naar zijn werkplaats op zolder, om pas in 
de nacht zijn bed weet op te zoeken. 
Zo nu en dan bellen mensen op en vragen 
dan voorzichtig aan zijn vrouw: 'Leeft uw 
man nog?' De heer Galjaard is daar eens 
handig op ingesprongen door, naast ovet· 
lijdensadvertenties, een kleine advertentie 
te plaatsen met de tekst 'Doet u het nog? 
Ja, hij doet het nog.' • 



'Brugwachter' van De Sitterprug geveld 
f , • -

Tijdens een zware 
storm is op 28 mei een 
van de vier 'brugwach
ters' van de lorrntz
brug omgewaaid. De 
combinatie van een 
z,eer zware windstoot 
en een nat en vol bla
derdek werd deze pop
ulier uit 1934 noodlot
tig. De boom kwam 
met een enorme knal 
neer op een aantal 
auto's met een dreun 
die op ruim honderd 
meter nog te voelen 
was. Er waren gelukkig 
geen gewonden maar 
bij veltn kwam de klap 
wel emotioneel aan. 
Veel buurtbewoners 
hebben in de uren en -dagen na de storm samen naar de 
boom staan kijken en eensgezind het 
verlies van deze boom betreurd. De kin
deren maakten van de nood een deugd 
en bouwden zelfs complete hutten in 
de boom. Gelukkig heeft nadere in
spectie uitgewezen dat de andere drie 
populieren kunnen blijven staan. In de 
wijkkrant van augustus 1997 werd juist 
deze Italiaanse populier nog beschreven 
in de rubriek "Boom in de Buurt". 

Alchemilla brengt leven in uw tuin 
voor rust en leiden de aandacht niet af 
van de planten.· 
Alchemilla verzorgt zowel (kleine) aan
passingen aan tuinen als geheel nieuwe 
ontwerpen, beplantingsadviezen en 
volledige beplantingsplannen. Onder
houd van tuinen is ook mogelijk. 

frank van Akkertn 

In een mooie tuin is elke dag wel iets 
bijzonders te beleven. Het is altijd 
spannend om te zien wat er vandaag 
weer groeit bloeit of geurt. Iedere ge
passioneerde tuinman of -vrouw kan 
daarover meepraten en weet hoe leuk 
dit is. Een tuin is daarom een rijk bezit 
maar kan mensen ook voor problemen 
stellen. Voor oplossingen op tuinge
bied kunt u nu terecht bij tuinont
werp- en adviesbureau Alchemilla van 
Marian Rappoldt. 

_. _ _,U...,...,e=crn=:,,c.,..-,_,_..,A.-,W ... __ _ 

Bewegen op muziek 
Voor mensen (55-60 plussers), die allang 
van plan zijn om (meer) te gaan bewe
gen, het volgende: Weet u dat er gym
nastiek op muziek gegeven wordt in de 
grote zaal bij de Vredeskerk? Elke don
derdag worden er oefeningen gedaan 
voor elk stukje van het lichaam en 
wordt er tevens aan de conditie ge
werkt. Dit alles gebeurt op muziek en 
met deskundige leiding. In september 
start het nieuwe seizoen.Mocht u inte
resse hebben: kom eens een kijkje ne• 
men op donderdagochtend: van 9.15 -
10.15u. of 10.15 - 11.15uur. (Vredes-
kerk, Van Vollenhovekade-hoek Burg
gravenlaan). Of informeer bij Maria 
Hillen: 070 • 3201358. 

Al enkele jaren is Marian professioneel 
bezig met het ontwerpen, aanpassen 
en onderhouden van tuinen. Kenmer
kend voor haar tuinen is een rustge
vende, sobere vormgeving gecombi
neerd met een weelderige beplanting. 
Marian: "Ik vindt het erg leuk om van 
de tuinen in onze wijk iets moois te 
maken. De wijk heeft veel sfeer en ik 
probeer in mijn ontwerpen nadrukke
lijk aan te sluiten bij die sfeer. Elke tuin 
moet passen bij de bewoners, de ma
nier waarop zij de tuin gebruiken en 
bij het huis en de directe omgeving. Zo 
ontstaat een harmonisch geheel. Ik ge
bruik het liefst eenvoudige materialen. 
Vaak zijn die het mooist: ze zorgen 

Een eerste bezoek aan een tuin is altijd 
vrijblijvend. De wensen voor en moge
lijkheden van uw tuin kunnen dan ter 
plekke worden besproken, waarna ver
dere afspraken gemaakt kunnen wor
den. U vindt Alchemilla in de Van Bem
melenstraat 21, telefoon 5135142. 

30 April 2001 
Op de jaarvergadering in mei dit jaar is 
het initiatief ontstaan om met een 
groep wijkbewoners een feestelijke ko
ninginnedag in 2001 in de wijk voor te 
bereiden. Verschillende leden van de 
wijkvereniging hebben zich al aange
meld en worden binnenkort uitgeno
digd voor een eerste bijeenkomst. 
Bent u ook geïnteresseerd? Bel Anna 
van de Most, telefoon 071-5147228. 

I 
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Tobias Michael 
Carel Asser 
wordt in 
Amsterdam 
geboren op 28 april 1838. Tobias 
is zoon van Carel Daniel Asser en 
Rosette Henry Godefroi. 

De Asser's waren generaties lang een 
vooraanstaand Joods juristengeslacht. Zij 
bekleedden hoge posities in de Joodse 
gemeenschap in Amsterdam. Al was 
Tobias' optreden in het leven belangrijk 
voor het aanzien van 
het Jodendom in 
Nederland. zelf had 
hij het Joodse geloof 
de resterende vijftien 
jaar van zijn leven de 
rug toegekeerd. 

Studietijd 
Na de particuliere 
school begint Asser 
in 1856 zijn rechten
studie aan het Am
sterdamse Athenae
um lllustre. 
Twee jaar later won 
hij een door de Leidse 
universiteit uitgeschreven prijsvraag: dat 
leverde een gouden medaille op. 
Het is 19 april 1860 als Asser promoveert 
in Leiden bij professor S. Vissering. Dat
zelfde jaar wordt hij samen met elf ande
ren aangewezen om zitting te nemen in 
het comité dat de afschaffing van de 
Rijntolheffing van de Rijnoeverstaten 
moest gaan bewerkstelligen. In 1867 is 
mede door Assers inzet de afschaffing van 
de Rijntolheffingen een feit . 

Eerste ambtsjaren 
Inmiddels advocaat in Amsterdam, wordt 
hij twee jaar na zijn promotie benoemd 
tot hoogleraar in het 8urgerlijk· en 
Handelsrecht aan het Amsterdamse Athe
naeum lllustre. Als docent stond hij be
kend als iemand die zijn colleges op de 
praktijk afstemde en hij werd door zijn 
studenten alom gewaardeerd. Er werd 
zelfs gezegd door sommige studenten dat 
zij in één college van Asser meer opsta
ken dan van andere docenten in een heel 
semester. 

Huwelijk 

king tot afspraken en 
wetgeving over echt
scheiding, huwelijks
conflicten etc. wer-
den uiteindelijk in 

1902 door Assers inzet door 15 lidstaten 
Op 22 juni 1864 trad hij in het huwelijk ondertekend. En passant lost hij nog even 
met Johanna Ernestina Asser. Het gezin een Russisch-Amerikaans geschil op in 
zou zich uitbreiden tot zes personen. In 1902. 
deze jaren neemt Asser ijverig deel aan 
internationale congressen waar hij met Beloningen 
diverse buitenlandse juristen in contact Al deze vormen van inzet worden in 1904 
komt. Met enkele daarvan wordt in 1868 bekroond met een benoeming tot minis
de 'Revue de Droit International et de ter van Staat. Internationaal uit zich de 
legislation Comparee' opgericht. Dit tijd- waardering in de uitreiking van de No-

schrift was in het Ie- belprijs voor de Vrede in 1911. Deze prijs 
ven geroepen om ju- moest hij overigens delen met een jour
risten over de hele nalist. de Oostenrijker Alfred Fried. In 
wereld op de hoogte 1913 werden zij nogmaals voor hun werk 
te houden van de bekroond wanneer de Leidse universi
stand van zaken in teit hen, samen met twee andere perso
hun vakgebied. Vijf nen, ter gelegenheid van de opening van 
jaar later richt hij sa- het Vredespaleis in Den Haag, een ere
men met de Italiaan doctoraat verleend, dat Asser door zijn 
Mancini het ' lnstitut plotseling overlijden niet meer in ont
de Droit lnternatio- vangst heeft kunnen nemen. 
nal' op. Deze vereni- Asser had een bescheiden maar belang
ging wordt te Gent rijk aandeel bij de oprichting van het 
opgericht met de be- Vredespaleis te Den Haag, hij heeft ook 
doeling het interna- enkele vredesconferenties actief bijge
tionale recht te be- woond. Verder werd Asser overladen 
vorderen. In 1904 zal met diverse onderscheidingen. 

het ' lnstitut' als zodanig de Nobelprijs 
voor de Vrede overhandigd krijgen. Overlijden 

Conferenties 
Sinds 1870 is hij lid (vanaf 1898 voorzit
ter) van de staatscommissie van het inter
nationaal privaatrecht. In 1875 wordt hij 
raadsadviseur voor het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. In die functie maakt 
hij deel uit van verschillende conferenties 
zoals de Congoconferentie in 1884 en de 
Suezkanaalconferentie in 1885. 
Vanaf 1893 is Asser lid van de Raad van 
State en treedt hij af als hoogleraar. 
In 1893 is er een conferentie in Den Haag 
die wordt voorgezeten door Asser. Tijdens 
deze conferentie wordt de bodem gelegd 
voor een vruchtbare internationale sa
menwerking op het gebied van het pri
vaatrecht. Het succes van deze laatste con
ferentie krijgt een vervolg als hij daarna 
in 1894, 1900 en 1904 een reeks van con
ferenties die betrekking hebben op het 
internationale privaatrecht mag leiden 
als voorzitter. Conferenties met betrek-

Begin 1911 krijgt Asser het advies om het 
wat rustiger aan te gaan doen, klachten 
van vermoeidheid dwongen hem rust te 
nemen. Maar Asser kon de rust niet vin• 
den. Hij nam zich voor zijn oude ritme 
weer op te pakken. Te vroeg was hij weer 
aan het werk gegaan. Zijn gezondheid 
reageerde met een fataal protest en op 
29 juli van het jaar 1913 overleed hij in 
zijn woonplaats Den Haag. • 

DE STRAAT 
onze wijkgenoot Hans Elsgeest 
hN!lt ten studie gemaakt van alle 

profmol!n waar in onze wijk straten 
nur zijn genoemd. In deze rubriek 
presenteert hij steeds één professor. 
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bloemen en planten 

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

~ 
De allermooiste Japanse kers, Prunus 
serrulata 'Kanzan', uit de stad 

Avondkersenbloesem 
strooit zijn blaadjes over mij uit 
van wie niemand houdt. 

R6'od6 Eokl (1820-1904). 

Het jaar 2000 staat in het teken van de contacten tussen 
Nederland en Japan. [eiden heeft daarin een speciale 
plaats omdat veel van het materiaal dat de Duiue aru 
Von Siebold (1 96·1866) op zijn reizen naar Japan verza
meld heeft in e d{e muse terecht is gekomen. In de 
Honus staan nog plante die hij heeft verzameld. 
Daarom ligt het voor de hand dat dit jaar ook de Japanse 
Sierkers als boom in deze rubriek wordt besproken. 
In het voorjaar, eind aJ:)r'I of begin mei, als nog weinig 
bomen bladeren hebbe ontluikt de bloesem van de 
Japanse Sierkers. In onz wijk staan veel exemplaren. De 
bloemen van deze bomen variêren tussen rose en wit. 
Vooral de bom~n met tose bloemen overheersen het 
straatbeeld langs de Uhlenbeckkade. 
Men vermoedt dat deze soon oorspronkelijk uit China af
komstig is. De naam 'K-anzanrb geleid van het Chinese 
teken voor heilige berg. Vervolgens zijn in Japan op gro
te schaal talloze1variéteiten gekweekt. Gezien de 'nauwe 
banden' tussen Leiden en Von Siebold ligt het voor de 
hand dat men zith afvraag of deze Sierkers door Von 
Siebold naar Nederlancfis gehaald. Dat is niet het geval. 
De boom is in 1819 in Engeland ingevoerd en is van daar
uit naar Nederland gekomen. 
De meeste Sierkersen ku nen niet uit zaad worden opge
kweekt, maar 1 oeten doo enting, gewoonlijk op een 
zaailing van de Zoete Kers (Prunus 
aviumJ. worden , ermeerderd. Een 

Japanse Sierkers kan wel 12 meter hoog 
worden. 
De allermooise Japanse Sierkers staat te
genover Uhlenbeckkade 6. Maar is dit 
wel zo'n Sierkers7 Deze boom bloeit op 
een heel verrassende wijze: de ene helft 
is rose. de andere wit. De doorsnede van 
de rose dubbele bloemen is ongeveer S, S 
cm en er zijn ongeveer 30 kroonblade
ren. De witte enkele bloemen zijn iets 
kleiner en minder vol. Ook in de zomer 
kan men opmerkelijke verschillen zien. 
De rose helft heeft naar verhouding veel 
minder bladeren gevormd dan de witte. 
De witte helft vormt wel vruchten. eet
bare kersen. De boom is een Zoete Kers 
met op de stam de ent van de Japanse 
Sierkers. Waarschijnlijk is het niet de be• 
doeling geweest dat de stam zou door
groeien. Het resultaat is met name in het 
voorjaar indrukwekkend mooi. Als men 
de stam bestudeen vanaf de straatzijde, 

ziet men ook ver1<hil in de bast. De takken van de Japanse 
Sierkers hebben de kenmerkende bruinachtige schors met po
riên in ringen; de stam en de takken van de Zoete Kers heb
ben een glanzende bast die in horizontale repen afschillen. 
Ook in de herfst is de Japanse Kers een bezoekje waard. De 
bladeren verkleuren goudroze tot rood en ze blijven soms be• 
trekkelijk lang hangen. 
Japanners houden van PrunUHOOnen. Ze 'beleven' als het 
ware de bloei! En ook dèvêrkleurong van de bladeren in het 
najaar is zeer populair. Volgens Carla Teune, de Leidse Honu
lanus (vroeger woonde zij in onze buun), gaan in het voor• 
jaar, begin april, veel Japànners de kersenbloesem bekijken. 
'Hanabi' wordt dat genoemd. Vooral in Ueno-park in Tokyo 
wordt uitgebreid gepicknickt en met groepen vrienden of col
lega's genoten van de bloei van de kersenbomen in dat park 
(zie foto). Men heeft een kalender opgesteld van de bloei van 
allerlei soonen Prunussen in relatie tot de verspreiding over 
Japan zodat men precies weet waar men moet zijn om ze te 
zien bloeien. De liefde voor de Prunus-soonen wordt op aller
lei wijzen geuit: men bakt koekjes in de vorm van de bloeme• 
tjes, er worden siervoorwerpen gemaakt van het hout en men 
maakt kunstvoorwerpen uit stukken bast van bepaalde soor
ten. En de bomen worden u'itgebreid bezongen in de litera• 
tuur zoals in de haiku bovenaan dit stukje. 
Stel je voor dat de mensen in Leiden evenveel van de Prunus
sen zouden houden als de Japanners! Het park tussen de 
Uhlenbeckkade en de Meijerskade zou dan in het voorjaar te 
klein zijn, het zou vol zitten met picknickende Leidenaars. 
Ook in het najaar zouden velen daar een ommetje maken. 
Dat najaars ommetje is ook nu zeker aan te raden! • 



Weekrooster 2000 

Buurthuis Cornelis Joppensz Dienstencentrum De Linde 

Cursus: Tijd: Cursus: Tijd: 

Maandag 

Ouilting bee 9.30 lot 11.30 Bridge chib 13.00 lot 16.00 

Callanatics groep 1 9.30 lol 10.30 

Callanatics groep 2 11.4510112.45 

Engels conversatie 10.45 tot 11.45 

Bibliotheek 14.00 lot 16.00 

Boetseren (beginners) 14.00 lol 16.00 

Yoga groep 1 19.1510120.15 

Yoga groep 2 20.30 tot 21.30 

Creatieve avond volw. 19.3010121.30 

Cursus Spaans 14.00 10115.30 

Dinsdag 

Naailes 1 9.30 101 11.30 Vollcsdansen 10.45 lol 11.45 

Franse les (beginners) 9.15 lol 10.30 Eenafel 12.00 tot 14.00 

bridge club 1 10.0010112.30 Gymnastiek 13.45 tol 14.45 

Buurthuis 
bridge club 2 13.00 101 17.00 Pedicure 9.00 lol 14.00 

Comelis 
Zangkoor koorzaalc 20.15 tol 22.15 

Joppensz Naailes 2 20.15 tot 22.30 

Oppenheim-
Woensdag 

straat 6a Koffie inloop 9.00 tol 10.30 Cursus creatief I 0.00 tot 11.30 

2313 EJ Leiden Tekenen/schilderen 55+ 9.30 lot I 1.00 

Telefoon Bibliotheek 14.00 tot 16.00 

071 513 24 62 Indonesisch koken 10.00 tot 12.00 
Kinderclub 1 13.45 tol 15.00 
Kinderclub 2 15.30 lot 16.45 
Kinderreslaurant 16.00 lot 20.00 
Computercursus l beg. 19.00 lol 20.30 

Dienstencentrum Compulercursus 2 tekst 21.00 tot 22.30 

De Linde 
Donderdag 

Herenstraat 64 Bridgecursus beg. + herh. 14.00 lol 15.30 Tekenen/schilderen 10.00 lot ll .30 

2313 AM Leiden Creatief voor 55+ 10.00 lol 11.30 CoUJ1lry line dance l 14.00 lot 15.00 

Telefoon Naailes 20.30 lot 22.30 CoUJ1lry line dance 2 15.15 tot 16.15 

071 514 4112 Vrij boetseren 20.00 lol 22.00 Eenafel 12.00 tot 14.00 

Pedicure 9.00 101 14.00 

Vrijdag 

Koffie inloop 9.00 lol 10.30 Tekenen/schilderen J0.00 tol I J.30 
Kerslslllkjes maken 10.00 tol 11.30 Sjoelsoos )4.00 lot }6.30 
Tekenles voor kinderen 15.30 tol 16.30 
Toneelles kinderen 15.30 tot 17.30 
Computer cursus 55+ 13.30 lol 16.00 114e zli'' 
Koor (Nootzaalc) 19.30 lot 23.00 vaJ\Del,I 55-t. 

De activiteite~e lljl< voor 
al\eell toeg 

-

PROGRAMMA CORNELIS JOPPENSZ en DE LINDE 

Seplember een nieuwe start van weer een nieuw sei• 
zoen in het Buurthuis, we hopen dal u een leuke en 
vooral ontspannende vakantie hebt gehad, wij zijn 
bezig geweest mei een programma voor hel nieuwe 
seizoen, wij hopen dat hel naar uw zin is en er ge
bruik van zult maken. Rest mij u te groeten namens 
hel team van Cornelis Joppensz Magda, Trudy en 
Peter. 

Callanatics s tart 4 september 
deze cursus gaal in september weer door , en staat 
onder leiding van Maria Kerk naar ik me heb laten 
vertellen een van de beste docente is op dit gebied 
in de regio, er zijn nog enkele plaatsen vrij op beide 
groepen. 
Groep 1 ,s van 10.45 101 11.45 
Groep Z is van 11.45 tot 12.45 
een keer per maand starten twee groepen tegelijk 
om 11.45. 
De kosten voor de callanatics bedragen / 60,00 voor 
12 lessen voor opgave 5132462 

Frans voor beginners 
Deze cursus s laat onder leiding van de docente 
Thérèse Rietbergen zeer ervaren in het lesgeven in 
de franse taal, staat dus garant voor goed gebruik 
van de franse taal. 
Start: dinsdag 5 september 
tijd : van 9. 15 tol JO.IS 
kosten : f 72,00 voor 12 lessen. Tel: 5132462 

Bridgecursus voor beginners en gev. 
Deze cursus word door Mw. Dubbeldeman gegeven 
en zij heel! in ons buurthuis de afgelopen jaren aar
dig wat goede bridge rs afgeleverd. Dit is een cursus 
voor zowel b eginners als herhalers. 
slart : donderdag 19 olctober 
Kosten : / 120,00 voor 12 lessen 
de lijd: van 14.00 tot 16.00 

nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuw 
creatief voor volwassenen 
Dit is een nieuwe cursus voor volwassenen je leert 
hier op een ontspanne n manier allerlei creatieve 
technieke n. Hier geen druk van het p resteren maar 
wel serieus kennismaken mei allerlei technieken. 
O,a dakpannen schilderen, limo klei, origami, ponen 
g lazuren en nog veel meer. 
start: maandagavond 18 september 
tijd: van 19.30 tot 21.30 
kosten: f 96,00 voor 12 avonden 

Indonesisch koken 
Op deze ochtenden gaat u met elkaar leren een ech
te indonesische maaltijd samenstellen samen met 
Mw de Haas die u op een gezellige manier de 
Jcneepjes van deze keuke n leeM. Benadrukken voor 
haar moest ik dat de gezelhghe1d voorop staat. 
start: woensdagochtend 6 september 
tijd: van 10.00 tot 12.00 
kosten: / 72,50 voor 6 ochtenden. 

Boetseren voor beginners 
Dit succesnummer vind plaats onder begeleiding 
van Mw Clazien Jufferrnans die u zeer goed de tech
ruek van het boetseren kan bijbrengen. En eerliJk er 
worden ware lcurlstwerlcjes afgeleverd. 
Start: groep 1 maandag ! !septembe r 
tijd: van 14.00 tot 16.00 
kosten: / 125,00 voor 12 lessen 

start: groep Z donderdag 14 september 
tijd: van 20.00 tot 22.00 
kosten:/ 125,00 voor 12 lessen 
Helaas is de donderdagavond vol en komt u op de 
wachtlijst, maandag is er nog wel plaats. 

Engels conversatie gevorderden 
Deze cursus gaat weer van stazl onder leiding van 
Jeanne v.d Heyden. En is voor mensen d ie al b e
hoorlijk engels kunnen. 
Stu t: maandag 4 september 
tijd: van 10. IS tot l l.15 
kosten: / 96,00 voor 16 ochtenden 

Yoga lessen 
Deze yoga lessen worden begeleid door Annie 
Wtbier een ervaren en gediplomeerd yoga docente, 
en de mensen zijn enthousiast over de lessen van
daar twee groepen. 
start:maandag 4 september 
kosten: / 60,00 voor 12 lessen 
tijd: groep 1 van 19.15 lot 20.15 
lijd: groep 2 van 20.30 tot 21.30 

Naailes 1 
Deze naailes vind plaats onder leiding van Alice 
Gans een zeer deskundig docente, die al jaren voor 
ons Buurthuis werkt. En zodoende alle ins en outs 
van dit soort activiteiten weet 
start:dinsdag 12 september 
tijd: van 9.30 tot 11.30 
kosten: f 108,00 voor 12 lessen 



Naailes 2 Het koor ( Koorzaak) Com putercursus 2 "tekstverwerken" Computercursus 55 + 

Deze naailes vind plaals op de dinsdagavond ook Dil koor onder leiding van dirigenl Michael van Deze cursus is bedoeld voor mensen die al eruge er- Het afgelopen seizoen is deze compuler cursus goed 

begeleid door Alice, schinerende kleding word hier Pullen, een muzikale duizendpool, zingt al jaren in vanng hebben op de computer. We werken hier mei bezochl en waren er wachtlijSlen om deze weg Ie 

ontworpen en gemaakt. Voor beide clubs geld dal dil buurthuis de slerren van de hemel en dat klinkl hel programma WordPerlect met dil programma werken sta.rlen we een derde groep, en ook hier 

er nog plaalS vrij gekomen is, dil nieuwe seizoen. zells zo goed dat Sleeds weer nieuwe mensen zich kunl u uw boekhouding, brieven e .d . op een eenvou- geld op disketle en papier zodat u thuis of in het 

S1art: dinsdagavond 12 seplember opgeven voor dit koor, men brengt een populair re- d ige manier voor elkaar krijgen. Ook hier geld dal buurthuis kan oefenen. Ook hier geld ontspannen Ie-

lijd: 20.1510122.15 pertoire, zeg maar klauieke popmuziek. Voor in- er les gegeven word op een onlspannen manier, ook ren in een l'U5tige en gezellige omgeving. 

koslen: / 108voor 12 lessen lichlingen over de 11emmen die nog nodig zijn kunt krajgl u de oe fenslof op disketle en papier zodal u S1art: vnjdag 8 seplember 
u langskomen op dinsdagavond ol even bellen mei lhuis kunl oefe nen. tijd: van 13.30 lot 15.00 
Michael. Slarl: woe nsdag 7 seplember koslen: / 120,00 voor 8 lessen inclusie! materiaal. 

nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuw S1art: dinsdagavond 5 seplember lijd: van 21 .00 101 22.30 

Spaans leren spreken 
tijd: van20.1510122.15 kosle n / 120,00 voor 8 lessen inclusie! maleriaal. 
Kos1en : / 150,00 voor 24 avonden nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieu w 

Dil is een nieuwe cursus en is voor beginners dus als Creatieve handvaardigheid 55+ Toneelessen voor kinderen u altijd al spaans heb1 willen leren dan is nu uw kans, 
Woensdagmiddag kinderclub de cursus word begeleid door Mw Toos Weber mei Deze ochlend s1aa1 onder bezielende leiding van Mw Dil zijn toneellessen onder regie van Goof van Wel, 

veel ervaring in de spaanse 1aal. Deze club bestaal uil 1wee groepen kinderen en Schoulen al ja.ren verbonden aan dil buurthuia , en regisseur van diverse musicals en loneelstukken, on-
S1ar1: maandagmiddag 25 1ep1ember slaal onder leiding van Ilonka Vogelzang die al rui- zich voor honderd procenl inzetlend voor de senio- langs he eft hij de musical lhe Wan van Pink Floyd 
Tijd: van 14.3010115.30 me ervaring heell in hel kinderwerk. Zij doet dil sa- ren uH deze buurt. De gezelligheid staal bij deze geregisseerd voor De Regenboog in de Merenwijk. 
Kos1en: / 72,00 voor 12 lessen men mei twee slagiares en een vrijwi11iger, dus de club mensen voorop neeml niet weg dal er serieus Hij i1 o.a werkzaam als kinderwerker bij een aan1al 

begeleiding i1 ui111ekend. De kinderen werken hier gewerkt word aan de schit1erends1e werkstukken. buurlhuizen. De bedoeling is dal hij samen me i on-

Schilderen voor 55 plus 
aan werks1ukjes. Gerichl soms op een thema zoals SI art? nee deze club gaal ook de valcanbes door. geveer 10 kinderen dit seizoen een ltuk gaal instu-
kers 1, pasen vaderdag, moederdag. Kortom een Tijd: donderdagochlend van 10.00 tol 11.30. deren en aan hel eind van het seizoen voor publiek, 

Deze schilderlessen vinden in een onlspannen sfeer goede en gezellige club, en de limonade is inclusief. Koslen: / 0,50 per och1end exclusie! koffie e n lhee. waaronder de ouders, een uitvoering geven. Hel is 
plaall en er is een docenl aanwezig, om eventuele S1ar1: woensdagmiddag 6 september wel belangrijk dat de kinderen de gehele duur mee-
vragen te beantwoorden aan de hand van voorbeel- tijd: groep l van 13.45 lot 15.00 Naailes 3 

doen in verband mei de rolverdeling. Denk je dal je 
den korlom uw steun en toeverlaal op deze lessen. groep 2 van 15.30 lot 16.45 een goed 1oneelspeler bent, of goed kan zingen geel 
De naam van de docenl is Niels Janssen, die meldde Deze naailes op de donderdag avond Slaal onder le i- je dan op. We hebben plaals voor ongeveer 10 kin-
dal hij hier in hel buurthuis nog op kleulerschool 

Kinderrestaurant de "de Buurtjes" 
ding van Be1sy Prach1-Zonneveld ook al jaren ver- deren. De leertijd is van 8 tol 12 jaar. 

was gegaan. U merkl de doorslroming hier werkl bonden aan ons buurthuis. Ook hie r s1aa1 dal er op S1art: vrijdag 15 seplember 
wel. Deze activileit be11aat alweer twee jaar en is een een onlspannen manier word lesgegeven en zij doel tijd: 15.30 lol 17 .00 
Slart: woe111dagoch1end 6 seplember succes, sommige gaslen komen van buiten onze dal naar levredenheid van de cursisten. De meeslen koslen: / 36,00 voor 12 middagen. 
tijd: van 9.30 tol 11.00 buur1 en gaan altijd goed gehumeurd weer huis- gaan dan ook door hel volgend seizoen, wel zijn er 
Koslen: / 54,00 voor 12 ochlenden waarts, o.a door hel en1housiasme van hel leam be• nog enkele plaatsen vrij op deze avond. 

Slaande uil Anja, Maartje, Jeroen en Anne. Zij zorgen S1art: donderdagavond 7 seplember Dan hebben we in dit buurlhuis nog gaslen die een 

Bridge dinsdag ochtend voor een goede begeleiding van de kinderen die tijd: van 20.30 tot 22.30 ruim1e huren. 
meekoken en onze gaslen bedienen. Dus wilt u een koslen: / 135,00 voor 15 lessen 

Dil is een bridge club voor 55+ gezelligheid is hier goede goedlcope maaltijd breng ons dan een be- Natuurlijk de bibliotheek 
!roef.de algehele leiding valt onder veranlwoorde- zoeltje, wel tijdig reserveren. Dit geldt ook voor de Deze 1s geopend op maandag en woe nsdag van 
lijkheid van de Dhr. Hensen en de koffie en thee kinderen die mee willen koken. De leeftijd voor de nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwnieuw 14.00 101 16.00. Een abonnement kost/ 24 ,75 inclu-
word verzorgd door Mw. de Pag1er. kinderen die willen meekoken is van 6 tot 14 jaar. Kerststukjes maken sief leengeld. En er is een speciale regeling voor 
Slart: geen vakantie slop S1an: woe111dag 20 september mensen met een minimum inkomen 
Tijd; van 9 .30 tot 11.30 tijd: van 16.00 10120.00 voor de koks In november gaan we weer kerststukjes make n on- De aqu&riumverenlging 
Koslen: / 7 ,50 per maand excl: de koffie voor de gas1en van 18.00 lot 20.00 der leiding van Mw van Egmond e r is nog niel be- Deze vere niging huurt al jaren ruim1e bij ons e n 

ko11en: volwassenen/ 7,50 en de kinderen/ 4,00 kend wanner deze cursus slart maar houd u de publi- dankzij hen hebben we in een lokaal een schillerend 

Bridge dinsdagmiddag ci1ei1 in de galen. aquarium slaan, kom maar eens kijken. Voor inlich-
lingen over deze vereniging. Bell u de voorziller H. 

Dit is ook een club 55+ die elkaar gevonden hebben Computercursus voor beginners 
Tekenles voor kinderen 

v.d Plas 4073998. Of kom langs, een keer per maand 
aan de bridge tafel. Deze club word begeleid door Dit is een cursus voor de echte b eginner. We leren op dinsdagavond vergaderen ze luer. 
de Dhr en Mw Faas, die geweldig werk ieder sei-

de c?mputer goed op te slarten en wegwijs 1e ma- Deze lekenles is iets gewijzigd, voorheen vond hij Het koor Nootzaak dit koor oefenl hier elke vrijdag-
zoen verzellen vandaar het altijd vol zil. De kolfie 

ken UI het programma Windows, verder hel bedie- plaats lx per twee weken en is nu lx per week, ook avond en hebben het erg naar hun zin en wij met hen 
hier word iedere dinsdagmiddag verzorgd door Dhr 

nen en omgaan met de muis u lcrijgt van ons de oe- hebben we een andere docente, haar naam is ook, voor inlichlingen hierover b elt u mei de dira-
Boot al jaren werkzaam als vrijwilliger in ons buurt-

lens1of op di1ke11e en op papier zodat u thuis lcunl Liduine Volwater en is bekend met hel werken mei genl Willem Overduin 07 1-5238199 
huis, konom een garantie voor goede koffie. 

oefen~n._Verder Slaat natuurlijk ons compu1er ter kinderen, de lekenles is bedoeld voor kinderen van Dan hebben we hier ook als gas1en de Leld1che 
Will u inlichtingen over deze bridge clubs neem dan 

beschiklcing van onze cursislen zodat als u zeil geen 8 jaar tot en met 12 jaar. Heeft u vragen over deze les Biljartbond, die maandelijks vergaderen meestal 
even contac1 op mei de heer Hensen of Fam: Faas. 

compuler bezi1 loch kunt oefenen. bel dan even met het buurthuis. woensdagavond wilt u inlichlingen dan kunl u de 
Slart: diftlldagmiddag S seplember 

Sian: woensdagavond 6 seplember Slart: vrijdagmiddag 8 seplember voorziller van deze bond b ellen: Dhr He lversteyn 
Tijd: van 13.30 tol 16.30 

tijd: van 19.00 tot 20.30 tijd: van 15.30 101 16.30 071-5124215. 
Ko11en: / 7 ,50 per maand excl: koffie 

kosten: / 120,00 voor 8 lessen inclusief materiaal. kos1en: / 56,00 voor 14 lessen -- :::::@ L----::" :@J= - ---- _,.. 



-

Programma De Linde 

Bridgeclub 
Deze chili is iedere maandag en u kunl luer op een 
rustig tempo bridgen 
lljd: maandag van 13.00 101 16.00 
kosten: / 2,50 per maand. 

Volksdansen 
Deze groep gaal niel hiphoppen ol 1wis1en maar u 
kun! wel in beweging blijven door nuddel van aller
lei dansen Ie oefenen. 
Tijd: dinsdag 10.45101 11.45 
kosten: / 7 ,50 per maand 

Gymnastiek 
Heerlijk bewegen in een ruJUg tempo en nog gezel
lig ook, de dames en heren hebben allijd de grool
sle lol, maar I nadat hel zweten voorbij is. 
Tijd: cbnsdag van 13.4510114.45 
kollen: / 7 ,50 per maand 

Cursus creativiteit 
Deze cursus word gegeven door een gediplomeerd 
docent, die de cursisten inspireer! 101 schinerende 
werkslllkken. En hier is ook de gezelligheid troel. 
Tijd: woensdag van 10,00 101 11,30 
kosten: / 2,50 per maand 

Tekenen en schilderen 
Een club van mensen die mei ellcaar de passie voor 
hel tekenen en schilderen dele n en geïnteresseerd 
in elkaars werk zijn. Wal er zeer professioneel uit
ziet En elkaar terzijde slaan mei goede raad 
lljd: donderdag van 10.00 101 11.30 
kosten: / 2,50 pe r maand 

Country line dansen 
Line dansen mei elkaar, goed voor lijf en leden, en 
dan nog in een gezellige ruimte mei elkaar . Deze 
club be11aa1 w1 lwee groepen die na elkaar slanen. 
groep 1 donderdag van 14.00 101 15.00 
groep 2 donderdag van IS.IS tot 16.15 
ko11en fF 1,50 per maand per groep. 

Tekenen en schilderen 
Deze groep is e nthou,ia.st bezig met het tekenen en 
schilderen en elkaar ondersteunen om nog betere 
~tukken af Ie leveren. En ook hier geld in een gezel
lige sfeer. 

Tijd: vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 
kosten: r 18,00 per maand 

Sjoelen en soosmiddag 
Hier word op vrijdag he t spel sjoele n gespee ld in 
compe1111e verband, e n soms gaat dal erg fanallek 
maar op een leuke manier. De mensen d ie wachten 
op hun beurt wisselen elkaars e rvanngen uit over al
les wat hen inte resseert onde r he l genot van een 
kop koffie of thee . 
Tijd: vrijdagrruddag van 14.00 lot 16.30 
kosten: / 2,50 per maand 

Eettafel 

Verder is e r twee keer per week in de Linde een 
eettafel op dinsdag en donderdag van 12.00 lot 
14.00. Voor inlichlingen kun Je hiervoor de Linde 
bellen. 

Pedicure 

Dan zil er twee keer pe r week een pedicure die de 
voetjes tip top houdt deze zit op dinsdag en donder
dag, van 9.00 tol 14.00 

Voor inlich11ngen en opgave's kunt u b elle n mei de 
Linde tel: 5144112 of 5142938 dit ge ldt alleen voor 
activiteiten voor de Linde . U kunt natuurlijk ook 
Cornelis Joppensz bellen wij helpe n u dan verder. 

Het buurthuis 

Ook hebben we ieder jaar twee klecling

beurzen, de eerst volgende is op woens

dag 13 september hier kunt u weer win

terkleding inleveren, het is een kinder

kleding beurs maar nu hebben we be

sloten dat er ook volwassen kleding in 

geleverd kan worden maar beperkt. Wij 

zullen het dan voor u verkopen, eind au

gustus liggen in de entree van het buurt

huis de lijsten met instructie's. Ook zoe

ken we nog vrijwilligers voor de klecling 

beurs. Dus geef je op bij het buurthuis. 

1 

'B{oemensfiop 
1

~zemarijn" 
Gespecialiseerd In trendboeketten 

Van ·1 Hoffstraat 5 Leiden telefoon 07 1 5121 977 

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 07t 5123577 

Zeemanlaan 22B Leiden 

Van ·1 Ho ffs traat 21 Leiden 

telefoon 071 5123695 

MARTHY's 
H AARSTUD I O 

VOOR DAME S & H E RE N 

Volop parkeergelegenheid 
Van 't Hoffstraat 26 Leiden telefoon 071 5144157 

GROENTE & FRUIT f 1 

0 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 12 Leiden telefoon 071 5146831 

Van 't HoHslraat 9 Leiden telefoon 071 5126738 

DIERENSHOP 
Zeemanlaan 37 23 13 leiden lel. 071 512 87 00 
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En dan Is het eindelijk zover. 
Na zet en een half Jaar zwe· 
ten en zwoegen kon •peel· 
tuin De Speeleehans In het 
Roomburgerpark op vrijdag 
16 Juni dan toch officieel 
worden geopend door wet· 
houder Hans 6aaljens. 
Voorafgaand ,an de opening 
werd er een overeenkomst 
gesloten tu55en de gemeen· _ 
te en De Speelechane. Wijk· · - - r-
chef Rob 6roeketra tekende namens de gemeente en Thea Jasper 1 
namens de speeltuinvereniging. In deze overeenkomst staat onder 1 ~ 
meer wie er zorg draagt voor het juiste onderhOIJd van de epeeltoe· 1 stellen (veiligheid) en het onderhoud van het part. De Speettchans 1 
is uniek, omdat het de eerste epeeltuin in Leiden is die geeehikt is 1 
voor minder valide kinderen. l.o zijn er een roletoeldraalmolen en een I 
speciale echommel beechikbaar. Verder heeft de Speelechans een 
etartliaan voor op afetand bestuurbare autootjes. Voort& een heu· I 
vel met twu tpeeltoestellen voor onder meer woordjes maken, een 
peuterKhommel, een •peelhuieje, een zand/watertafel en nog 
vele andere toestellen. Verder is een tafeltennistafel 
beeehlkl>aar. 
De wethouder opent de speeltuin met Clown Snabbel en 
koud vuurwerk. Ook maakt hij een ritje op de kabelbaan. 
Honderden kinderen, oudere en genodigden heffen het glas 
op de opening. Clown Snabbel wandelt door de speeltuin, 
om de kinderen te verrauen met prachtige ballonnen In de 
vorm van een hond, poes, beer of konijn. Een groot s ucces 
waren de suikerspinnen. Namens de wijkvereniging bood 
voorzitter Thoma& van Duin een speciale rode speeltuinvlag 
aan, die direct kon worden gehesen. 
De Speelschane beschikt over een enthousiaste portier, die 
aanwezig is op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en op 
woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Hij Is 
er voor een snoepje, limonade en een pleister 
of een sanitaire stop. En voor de vader• en 
moeders Is er een lekker kopje thee. 
De Speelechans kan nog heel goed leden 
gebruiken; gezinnen kunnen lid worden voor 20 
gulden per Jaar. Dit Ie heel hard nodig voor het 
onderhoud van de toestellen zodat ze veilig 
blijven. Ook wil het bestuur een vlerpereoons 
wip aanschaffen, die ook door gehandicapte 
kinderen gebruikt kan worden. Informatie bij 
het secretariaat: mevrouw H. Rldderikhoff, De 
Sitterlaan 75, Leiden. 

L-----------

een paar staan Kom je ook I op eze pag,na 
spe en b11 de Sl)tel1<han1 > 1 
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De Wijkkrant biedt de leden als extra servke gratis advertentie
ruimte un. 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, Zoeterwoudsesingel 39. 

TE KOOP AANGEBODEN: kinderkano 
(polyester) vraagprijs / 100,· kano + dubbele peddel & 
veiligheidsluchtzak. Tel. 5121731 

GEVONDEN in middenberm van de De Mey van 
Streefkerkstraat: Een Polaroid opzet•zonnebril. 
voor info: telefoon 5124615. 

kleine moeite. 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 of zijn eigen wijk. Wan• 
neer een van de bezorgen 'n keer verhinderd is, komt het er 
vaak op neer dat een ander 2 wijken 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~ 2 uurtjes 
en kinderen vinden het vaak ook heel leuk om mee te hel• 
pen), meldt u dan aan bij Gerda Versteegen, tel. 5121731, 

de laat+ 
kromhout 

makelaardij o.g. 

0715793100 
Planciusplantsoen 13 
2253 TS Voorschoten 
071 579 31 00 

Lammenschansweg 76 
2313 DP leiden 
071 5168080 

~ 
NVM 
MAMEWR 

1 

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 
mevr. C. Monfils, Kanaalnraat 1 2313 NN •tel. 5120859 

Bewonersc.ommissie Temminckstraat e.o. 
Dhr. E.C. Meyer, Professorenpad 25 2313 TA · tel. 5132155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schuttenveld 65 2316 "ll. - tel. 5222025 

Stichting Dienstverlening Zuid Oost 
Professorenpad t 2313 TA • tel. 5128183 

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente Leiden 
Sector Wijkbeheer, wijk 3, wijkteam stadsdeel Zuid, Postbus 
9100 2300 PC. Boshuizerlaan 5 2321 SG - tel. 516761S 

Polhiebureau Zuid 
Witte de Withlaan, Voorschoten tel. 5258400 

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

Openbare Basisschool Lorentz 
Van Vollenhovenkade 19 2313 GG • tel. 5141777 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Vollenhovenkade 15 2313 GG • tel. 51309S8 

R.K. Basisschool Sint Joseph 
Oppenheimnraat 8 2313 JE • tel. S132263 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
Schuttenveld 1 2301 CG 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: uitleencentrale Van 
Vollenhovenkade 2S 2313 GG - tel. 5121894 
Ouder- en kindzo,g: tel. S24t010 

Naschoolse Opvang De Basisbende 
Oppenheimstraat 2 tel. 5124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Oppenhelmnraat 6. tel. 5124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggraven/aan 17a tel. S121331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenhelmstraat 2 tel. 5131061 

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

Verzorgingshuis Lorentzhof 
Lorentzhof 1 2313 GA • tel. 514954S 

Vereniging Professoren• en Burgemeesterswijk 
voorzitter. Thomas van Duin, tel. 5131233, secret•ris: Jan La 
Haye, Cobeutraat 89, 2313 KB leiden, telefoon 5149127 en 
overige bestuursleden: Jan Boersma, Mart Dozy en m 
Versteegen. ______ 2:} 
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1 . l Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- : 
en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt / 15,00 1 

en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 55.67.659 van : 
de Postbank onder vermelding va Vereniging Professor n- en , 
Bucgemeesterswjjk. Deze kaart zenden aan de penningmeester, 
J. Boersma, De Meij van Streefkerkstraat 63, 2313 JM Leiden. 

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

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

POSTCODE: ........ . ...... ... .. ... .... . . .. .•.. ... .. . . .. ......... 

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

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

HANDTEKENING: 

0008 -~ --------------------------------~ 
De vol!Ji!nde Wijkkrant verschijnt in december 2000. De inzendter

mijn van kopy en advertenties sluit op 17 noyember a.s, 
Tekst in WP 5.1 of Word (als RTF bewaard) op 3,5" flop. Het adres is: 
Werkgroep Communicatie, Jos Versteegen, Zoeterwoudsesingel 39, 

2313 El, tel. 513 03 88, e-mail: versvormOxs4all.nl. 

Datum Activiteit Meer informatie op pag. 

30 september Speciale ledenbijeenkomst met de presentatie 7 
van het eerste exemplaar van het boek over 
de historie van onze wijk in Lorenuhof 

6 oktober Start van de verhalenmiddag bij Anne en David 
Teske op de Zeemanlaan 8 van 15.30 tot 16.30. 

17 november Sluiting inlevertermijn advertenties 24 
en kopy voor de wijkkrant 

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

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

tussen 15.30 en 17.00 uur 
Meer bewegen voor ouderen in de Vredeskerk 
van 10.00-10.45 uur en van 11. 15-12.00 uur 

Elke woens-. Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk 
dag 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 
Kinderrestaurant in Buurthuis vanaf 18.00 u. 

Elke vrijdag Bibliotheek in Buurthuis 10.00-12.00 uur 
Elke zondag Thee-middag in Zorgcentrum Lorentzhof 

van 14.30 - 16.00 uur 
Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een 
container bij het Luba-pand op de Zeemanlaan alwaar men 
het oud papier kan afgeven voor een goed doel. 

d, 

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

Redaktie: Frank Buurman(eindredactie), Thomas van Duin, 
Rinny Kooi, Marjolein Morée, Jos Versteegen, Rixt Scham
bach en Anna van der Most • van der Scheer 
Fotografie: Jos Versteegen 
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving 
Druk: Mostert en Van Onderen!, Leiden 

Verenigingssecretariaat: Cobetstraat 89, 
2313 KB Leiden 
Ingeschreven bï de K. v. K. 40448253 

..........-- ~ , -
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Jethro 

Zaterdag 2 september 2000 11.00 • 13.00 uur 

OPEN HUIS met kopje koffie en 
informatie over cursusprogramma. 

's middags open lessen (/5,-) 
13.30 - 14.30 Proefles Yoga 

14.45 - 15.45 Proefles Yoga en meditatie 
16.00 - 17 .00 Proefles Meditatie en bewustwording 

17 .15 - 18.15 Proelles Yoga, stress en onthaasten 

Cursussen in het nieuwe seizoen: 
Yoga 
Yoga en meditatie 
Meditatie en bewustwording 
Tai Chi en Chi kung 
Cursus Rituelen 
T ransformatiewerk 

Yog,), stres~ en onthaasten 
Omgaan met stress 
Charka's en onthaasten 
Een Cursus in Wonderen 
Licht en Liefde werk(l) 
Workshop De Vuurgodin 

brochure, opgave en inlichtingen: 
)édidjah en Han Ouindam 

Cobetstraat 79, 2313 KB Lei~en. tel: 071 513 25 76 J 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

De Ambassadeur maaktdat 

taxi-rijden weer 

Q 71- 5 311 7 7 7 een genoegen 

kan zijn. 


