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wijkkrant 
Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 

Geen draagvlak 
betaald parkeren 
Parkeerproblemen, de invoering van deelte' de volgende twee vragen 

betaald parkeren en verkeersveiligheid centraal: 

waren de drie thema's d ie centraal 1. In hoeverre is er sprake van par-

stonden in het. in mei gehouden, on- keerproblemen binnen (delen van) 

derzoek onder de bewoners van onze de wijken? 

wijken. De aanleiding voor het onder- 2. In hoeverre bestaat er draagvlak 

zoek was de w ijzig ing per april 2000 onder wijkbewoners voor de in-

van het gemeentelijk parkeerrestrictie

beleid, als gevolg waarvan een deel 

van onze w ijken werd aangewezen als 

potentieel parkeerrestrictiegebied. 

De gemeentelijke overheid heeft hier

bij gesteld dat er alleen dan parkeer

restrictie wordt ingevoerd wanneer er 

ten eerste daadwerkelijk sprake is van 

parkeerproblemen en ten tweede vol

doende draagvlak binnen de wijken 

bestaat. 

In het in mei gehouden onderzoek 

stonden dan ook in het 'parkeerge-

voering van betaald parkeren? 

De gelegenheid om te inventariseren 

hoe het momenteel is gesteld met de 

verkeersveiligheid in onze wijken was 

te mooi om te laten lopen; met de 

'verkeersveiligheidvragen' wilde het 

bestuur zicht krijgen op het volgende: 

3. In welke delen van de wijk zijn er 

knelpunten met betrekking tot 

verkeersveiligheid en waardoor 

worden deze knelpunten veroor

zaakt? 
Vervolg op 1N9ln• l 

Vijfde editie van Kerstboom 
aan de Zeemanlaan 
Ook dit jaar organiseren de wijkvere

niging en de werkgroep Zeemanlaan 

weer de grote Kerstboom op het 

plantsoen aan de Zeemanlaan. De 

feestelijke ontsteking van de lichtjes is 

inmiddels uitgegroeid tot een traditie, 

met een gezellig samenkomen van 

jong en oud. Voor de kinderen is er als 

vanouds limonade en warme choco

mel, voor de ouderen is er glühwein. 

Bij voldoende belangstelling zullen er 

dit jaar ook Kerstliederen worden 

gezongen. 

De lampjes worden op zaterdag 

16 december om 17.00 uur 

ontstoken en we nodigeA 
iederee~ uit o~ hierbij 

aanwezig te z1Jn. 



Ingebroken 

Laatst is er bij ons ingebroken. Misschien is 

u dal ook wel eens overkomen. Zo niet. dan 

kan Ik u ver/ellen dal het een ingrijpende 

gebeurtenis Is. Na/uur/Ijk door wat er is mee• 

genomen en de schade. En ook door de hele 

procedure mei de politie /die trouwens uiterst 

betrokken en vriendelijk was) en vervolgens 

de verzekeringskwestie. Ook hel opruimen 

\\'OS een /linke klus. En wal docht u van alle 

extra veiligheidsmaatregelen. 

Moor nog wel sterker ervoer ik deze Inbraak 

als een men/ale k.lop. Je woont je veilig en ge

borgen In Je eigen huls. Dol zal iedereen wel 

hebben. Geborgen en privé; Jij beslist wie er 
binnen kom/. Hel Is een belangrijke behoefte 

in hel leven. Door een Inbraak krijg/ die van

zelfsprekendheid van veiligheid een flinke 

klop. Veel mensen zeiden: "Wol zul je boos 
zijn op zo iemand die je huls binnendringt en 

aan /e spullen 1.il. • No/uur/ijk ben Ik boos, 

maar eigenlijk nog meer verslagen. Hel lost 

die lundamenlele zekerheid aan en dol is niel 

gering. 
De politie denkt aan een junk. In de Prolesso

ren- en Burgemeesterswi/k zijn er meer inbra

ken geweest. Misschien gooi hel om een 

groepje. Is er wol aan Ie doenr To l op zekere 

hoogte no/uur/ijk wel. Individueel is hel goed 

weer eens no Ie gaan of de inbraakpreventie 

van hel hut. in orde Is. Collectie/ kan hel geen 

kwaad elkaar als buren Ie lippen o/s je bij

voorbeeld een tijdje weg bent. Een beetje 

voor elkaar op/ellen moet kunnen. 

En vreemde snuiters in de strooi, brandgang 

al poor/7 Tsjo, ik ben niet zo voor wantrouwen 

Jegens vreemden of voor buurtwachten. We 

leven in een open wijk. Maar loch kijk je de 

eerste tijd no zo'n ervaring wol anders om Je 

heen. Het moel slijten . 

Thomas van Duin 

Buurthuis Cornelis 
Joppensz sluit nog 
niet! 
Op 30 november jl. heeft de Leidse Welzijns

organisatie LWO besloten dat het buurthuis 

Cornel is Joppensz aan de Oppenheimstraat 

voorlopig nog niet zal sluiten. De activiteiten 

worden in ieder geval voortgezet gedurende 

het gehele cursusjaar, dus tot juli 2001. 

"In het voorjaar gaan we verder beki jken 

welke activiteiten de LWO in de wijk in de 

toekomst wil blijven aanbiedenH, aldus de 

nieuwe stadsdeelmanager Zuid, Elly van der 

Horst. Daarnaast zal gezocht blijven worden 

naar vervangende locat ie. Een eerste alter

natief voor het buurthuis w aar de LWO dan 

aan denkt Is, volgens Van der Horst, mee

doen aan de nieuwbouw van het clubhuis 

van de hockeyvereniging Roomburg. 

Op welke termijn een gezamenlijk gebouw 

dan gereed kan zijn, is momenteel echter 

niet duidelijk. 

Dit zeer recente besluit is goed nieuws voor 

de Professoren- en Burgemeesterswijk in het 

algemeen en voor de huidige gebruikers en 

cursisten in het bijzonder. In de zomer heeft 

het bestuur van de wijkvereniging zich we

derom verzet tegen sluiting. Uitdrukkelijk 

heeft hij toen het alternatief van gezamen

lijke nieuwbouw met de hockeyclub bepleit . 

In afwachting van nader overleg hierover, 

zou sluiting nu niet aan de orde mogen zijn, 

aldus het bestuur. Met het nu genomen 

besluit l ijkt het advies ter harte te zijn 

genomen. 

Namens het bestuur, Thomas van Duin 

Verzoek aan de 
leden 
Denkt u aan het betalen van de contributie 

voor 20017 Spontane betaling scheelt de 

penningmeester het sturen van acceptgiro's. 

Het versturen ervan kost weinig moeite maar 
wel geld (pap· • 

ier, enveloppen en portokosten) 
dat het bestuur v d " 

an e w11kvereniging liever 
aan nuttiger zaken besteedt. 

Geen draagvlak betaald parkeren 

V•rvol9 van voorpagina geval. Slechts in twee straten klaagt meer dan de helft 

van de respondenten over parkeerproblemen: de lammen-

In de eind april verschenen wijkkrant werd een vragenlijst schansweg en de Zoetervvoudsesingel. In de vrij drukke Van 

opgenomen, die na invulling kon worden ingeleverd bij een 't Hoffstraat, het deel van de Lorentzkade bij de schoolbe-

aantal winkeliers en enkele bestuursleden. geleid ingsdienst en op het aan het station Lammenschans 

De resultaten 

In de loop van de maand mei stuurden 316 wijkbewoners 

het formulier terug; dit is 11 % van het totaal aantal wonin

gen (2784 volgens de laatste sociale kaart van Leiden) in 

Professorenw ijk-Oost, Professorenwijk•West en de Burge

meesterswijk. De respons w as gelijkmat ig gespreid over 

de diverse straten, maar niet over de wijken. Uit de Burge

meesterswijk reageerde namelijk 23'/4 van het totaal aantal 

woningen; uit zowel de Professorenwijk-Oost als -West was 

de respons 7%. 

Hoewel er op grond van het percentage totaalrespons geen 

conclusies kunnen worden getrokken over 'de' opvattingen 

van 'de' wijkbewoners geven de resultaten een aardig beeld 

van wat er leeft inzake genoemde drie vragen. 

Parkeerproblemen 

Een kwart van de respondenten (25%) geeft aan op gezette 

tijden parkeerproblemen in de eigen straat te ondervinden; 

29% geeft te kennen last te hebben van bij hem of haar in 

de straat geparkeerde auto's en 21% meldt dat bezoekers 

regelmatig hun auto niet kwijt kunnen. Voor zover er par

keerproblemen zijn, is dit vooral 's avonds. 

, __ . ..., ... .,,., ~ ...., ... . .., lli, fnMIW Wtl '" ... , .. ,., 
Me_tlitp,ukk,d,aot,,\"11,:Nn - " .... ,u 100.0 

'"" ,., e<J2 100,0 ...... Sy,tom .. 10,11 , ... 
"' 1000 

F, ~ --- Percenl 
. ... 

Pe,cfflt ,_ - w 10~ 1'2 
ja,bepaalcle~ .. 21,S 26.1 ""' ,.,., 

312 H,7 100.0 
M1ulnQ Srtltm . 1,3 , ... ,,. 1000 

Deze percentages zeggen nog niet zo veel; interessant 

wordt het pas als zou blijken dat de parkeerproblemen zich 

concentreren in bepaalde delen van de w ijk. Dit is niet het 

grenzende Kamerli ngh Onnesplein is het aantal bewoners 

dat parkeerproblemen ondervindt gering. 

Voor zover er sprake is van parkeerproblemen, zi jn deze 

vooral het gevolg van de zogeheten olievlekwerking; 60 o/, 

(van degenen die zeggen last te hebben van geparkeerde 

auto's) meent namelijk dat de overlast wordt veroorzaakt 

door autobezitters die elders in de stad werken en door 

centrumbezoekers die in een van onze w ijken hun auto 

parkeren. 

Draagvlak betaald parkeren 

Het antwoord op de tweede vraag kan kort zijn; er is nau• 

welijks draagvlak. Slechts 17% onderschrijft de stelling dat 

betaald parkeren de leefbaarheid vergroot; 17% meent dat 

betaald parkeren tot gevolg heeft dat mensen vaker de 

fiets o f het openbaar vervoer nemen. Deze percentages 

duiden erop dat er weinig vertrouwen bestaat in de bijdra

ge van betaald parkeren aan een belangrijke doelstel ling 

van het rijksoverheidsbeleid: het bevorderen van de bereik

baarheid en de leefbaarheid van de steden door het terug

dringen van de automobiliteit ten gunste van de fiets en 

het openbaar vervoer. 

Een grote meerderheid, 84%, is tegen de invoering van be

taald parkeren door de gemeente. Slechts 17% meent dat 

invoer ing van de parkeerschijf in onze wijk een goede vorm 

van parkeerregulering is. Vermeldenswaard want opvallend 

zijn de hoge percentages 'zeer mee oneens'-lnvullers bij de 

stellingen over betaald parkeren. Dit is ongebruikelijk; 

meestal kruisen respondenten die het oneens zijn met een 

stelling gewoon 'oneens' aan. Anders gezegd, een ruime 

meerderheid heeft een zeer uitgesproken mening over be

taald parkeren. 
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!Invoeren betukj per11eren door gemMnte? 

Vaficl c-
Fr"nuenrv Percen1 p.,,.enl PH<°"' 

v ahd zeer oneens 211 .... 67,5 87,6 ..,_, .., 1s.e 15.0 ll.7 
QNft - 10 3.2 3.2 16.9 - 11 S.7 , .. 92.6 ,_ ..., 23 7.3 1.• 100,0 
To<al 312 98,7 100,0 

Mi1s#'IQ S,.-s1em • 1.3 
Total 316 1000 

Wie verwacht dat er onder de respondenten die zelf op 

gezette tijden hun auto niet kwijt kunnen wel draagvlak 

bestaat voor betaald parkeren. komt bedrogen uit. Het per

centage voorstanders van betaald parkeren onder genoem

de groep is weliswaar hoger, maar nog geen 30°/4. Kennelijk 

vindt men het geen bezwaar de auto niet onder handbereik 

te hebben. Parkeeroverlast in de eigen straat, die w ordt 

veroorzaakt door •nderen, geeft meer ergernis; van dege

nen die bij deze vraag 'ja' aankruisten. is 40% voor betaald 
parkeren. 

Het verband tussen parkeeroverlast in de eigen straat en 

instemming met betaald parkeren, is st• tistisch zeer sterk 

significant (Pearson Chi-Square .000), d • t w i l zeggen dat. 

bij het opnieuw stellen van deze vraag aan een andere 

groep, de kans op het aant reffen van eenzelfde verband 

zeer groot is. Hetzelfde zeer sterke statistisch significante 

verband is er bij de vraag naar het kunnen parkeren In 

de eigen straat en (gebrek aan) instemming met betaald 
parkeren. 

Een en ander duidt erop dat mensen eerder inS1emmen met 

de invoering van betaald parkeren waMeer zij overlast 

hebben van parkeerden 'van buiten', dan wanneer zij zelf 

hun auto niet kwijtkunnen omdat straatgenoten de plek
ken bezetten. 
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~ Slraal 15,ft 20.0,0 
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eioeft tnal 100,0'M, 100,0'lli, 

4 De w ijkkra n t nummer 11 - d N:e mber 2000 

Verkeersveiligheid 

Oe antwoorden op de verkeersvei ligheidsvragen geven 

een volstrekt ander beeld; slechts 18% heeft geen last van 

onveilige situaties in het verkeer. Oe top dr ie van onveilige 

plekken: de Burggravenlaan en de Oe Sitterlaan (58% van 

degenen die last hebben), de Lammenschansw eg (55%) en 

rond de scholen (40 %). De eigen straat zelf volgt met 35%; 

van degenen die de eigen st raat zelf aankruisten, woont 

evenwel 25°/, in een van genoemde dr ie st raten . De sprei

ding over de d iverse straten is bij deze vraag verder groot, 

hetgeen betekent dat onveil ige situaties zich niet concen

t reren in bepaalde straten, bovengenoemde doorgangs

wegen uitgezonderd. 

Vooral fietsers hebben volgens bijna driekwan van de 

respondenten (74 % ) last van onveilige verkeerssituaties, 

hetgeen ongetwij feld samenhangt met de twee meestge• 

noemde oorzaken: automobilisten (67%). brommers en 

scooters (S 1 %) - w aarbij het vooral gaat om de hoge snel

heid waarmee wordt gereden. Als derde oorzaak wordt de 

weg of straat zelf (43%) genoemd. De meerderheid van de 

responden ten wonend in de t amelijk smalle Buys Ballot 

straat en Kapteinstraat en de drukke Van 't Hoffstraat, alle 

drie gelegen in de Professorenwijk-West. noemde de w eg 

of straat zelf als oorzaak . 
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Rljndijkbuurt 

Uit de aan de Burgemeestersw ijk grenzende Rijndijkbuun 

kwamen 30 reacties; dit is 3% van het to taal aantal w onin• 

gen aldaar. Het aantal respondenten dat zijn o f haar au to 

n iet kwijt kan is 4; 8 ervaren overlast van geparkeerde 

auto's; 6 zeggen dat het bezoek regelmatig de aut o niet 

kwijt kan. Slechts 3 respondenten zijn voor de invoering van 

betaald parkeren; 2 zijn er voor invoering van de parkeer• 

sch ijf. 
Hoewel 21 van de 30 respondenten melding maken van 

onveil ige situat ies in het verkeer, geldt voor slechts 1 1 dat 

dit in de eigen st raat is; 9 respondenten ervaren, evenals de 

respondenten u it de Professoren- en de Burgemeestersw ijk, 

verkeersonveiligheid voora l op de De Sitter• en Burggraven

laan, 12 rond de scholen; 4 respondenten noemen de 

Kanaalw eg onveil ig. 

Het vervolg 

Het zal duidelijk zijn dat er niet gesproken kan w orden 

van grote parkeerproblemen in onze w ijken. Ook is er nau

w elijks d raagvlak voor de invoering voor betaald parkeren -

de t w ee criteria die de gemeente w il hanteren bij de even

tuele aanwijzing van (delen van) de w ijk als parkeerrestric· 

tiege bied. Het bm uur v•n de w ijkvereniging heeft dît 

reeds onder de aandacht van de gemeentelijke overheid 

gebracht. Eind november is het onderzoeksverslag gestuurd 

aan mevr. M . Schultz van Haegen, wethouder van Economi

sche Zaken, Grondzaken, Toer isme en Parkeren (EG TP), de 

Raadscommissie EGTP en de Dien st Bouwen en Wonen van 

de gemeente. De gemeentelijke overheid vroeg de resulta· 

ten t er beschikking te stellen, zodat zij er gebruik van kan 

maken bij een onderzoek dat ten tijde van verschijnen van 

de wijkkrant wellicht al is afgerond: het tellen en het na

trekken van kent ekenbew ij zen van geparkeerde auto's in 

de wijken rond het parkeerrest rictiegebied in het centrum. 

Doel hie rvan is inzicht t e krijgen in de parkeersituat ie e n 

t evens, door het natrekken van kentekenbewijzen. na te 

gaan o f eventuele parkeerproblemen veroorzaakt worden 

door 1n de buun behorende auto's dan w el door auto's van 

bezoekers. De informatie d ie d it onderzoek opleven . zal 

worden gebruikt voor het gemeentelijk verkeerscirculatie 

plan en het dito verkeersbeleidsplan. beide in w ording. 

Het sp reekt vanzelf dat het best uur van de w ijkveren iging 

de ontwikkelingen met veel belangstelling zal b lijven 

volgen. 
De antwoorden op de vragen over onveilige verkeerssitua• 

t ies bevestigden w at een ieder al wist, maar wat deson

danks goed is om w eer eens t e constateren zodat de 

problemen opnieuw onder de aandacht van de gemeen

telijke overheid kunnen w orden gebracht: het veel te harde 

rijden op met name de doorgaande wege n, de onoverzich

telijkheid van de kruising Van 't Hoffstraat/Oe Sitterlaan en 

het halen en brengen van kinderen met de auto van en 

naar school, zorgen voor onvei lige situaties in het verkeer. 

Het zou droevig zijn als de gemeente pas maatregelen gaat 

nem en nadat er ernstige ongelukken zijn gebeurd. 

De resultaten van het verkccrsveilighe idged e elte zijn in 

september reeds aan de ouder-initiatiefgroep 'kinderen 

veilig naar school' t er hand gesteld; wat de w erkgroep 

ermee heeft gedaan, leest u elders in de krant. 

Namens het bestuur, Mart Dozy 

Bewoners boos op gemeente 
'Dode bomen Roomburgerpark gevolg van fouten ' 

Enkele bew oners in de d irecte omgeving van het Room

burgerpark hebben een boze brief geschreven naar de 

gemeente. Zij zijn van mening dat een aaneenschakeling 

te zware materieel waarmee is gewerkt . Hierdoor is naar 

hun mening de grond waarschijnlijk veel te sterk ingek lon• 

ken en laat die daardoor onvoldoende zuurstof door. Langs 

van fouten van ontwerpers en uitvoerders bij de herinrich• de Van Vo llenhovenkade zijn n og versch illende wielspo ren 

ting van het park mede heeft geleid tot de dood van enkele van terreinwagens te vinden. Er zouden meer bomen be• 

l inden en essen . Dit heeft zich voorgedaan langs de Van dreigd worden in hun voonbestaan en de drainage van het 

Vollenhovenkade. De bew oners wijzen op meerdere fouten, park blijkt na een flinke regenbui niet afdoende. 

zoals de slechte kwaliteit van de grond voor de ophoging, De bewoners verzoeken de gemeente de problemen struc-

het bouwafval dat nog in de grond is achtergebleven en het tureel aan te pakken en niet t e volstaan met herbeplant ing. 
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Jacobus Henricus van 't Hoff 

Jacobus Henricus van 't Hoff; geboren te Rotterdam op 

20 augustus 1852, hij was van 1878 tot 1896 Hoogleraar in 

de Chemie te Amsterdam, overleed in Berlijn op 1 maart 

1911. Hij was Nederlands eerste Nobelprijswinnaar 

(scheikunde 1901). 

Jeugd en studie 

Van 't Hoff was een van de zeven kinderen van J.H. van 

't Hoff en A. J. Kolff. Zijn jeugd brengt hij door in Rotter

dam . 
In 1867 slaagde hij voor zijn toelatingsexamen voor de 

HBS te Rotterdam en in juli 1869 slaagde hij voor zijn eind

examen (een standbeeld van Van 't Hoff prijkt nog altijd op 

het voorplein van deze HBS). 

Dan volgt de Polytechnische School te Delft (T.U.), waar 

hij op B juli 1871 het diploma behaald. Met een vrijstelling 

voor Grieks en Latijn kan hij in leiden gaan studeren. 

Al snel blijkt dat Leiden hem niet echt bevalt en vertrekt hij 

voor een korte periode naar Bonn waarna hij in 1873 met 

een getuigschrift van August Kekulé, zijn docent organische 

chemie aldaar, huiswaarts keert. Hij gaf de indruk een wat 

verstrooid student te zijn 

Op aanraden van Kekulé ging hij naar Parijs waar hij zijn 

studie voortzette om in juni 1874 wederom huiswaarts te 

keren en te Utrecht zijn doctorstitel te behalen en tegelij· 

kertijd zijn theorie over het 'asymmetrisch koolstofatoom' 

te publiceren. 

Docent. lector, hoogleraar ... 

Als hij privaatles gaat geven komen zijn talenten aan de 

oppervlakte en komt er schot in de zaak (in eerste instantie 

wilde het krijgen van een baan niet erg lukken). Hij wordt 

(assistent) docent te Utrecht. Zijn bekendheid groeit en 

groeit wat resulteert in de benoeming tot lector aan de 

Universiteit van Amsterdam in septtmber 1877 en ruim een 

jaar later, oktober 1878 bevordering tot Hoogleraar in de 

Chemie, Mineralogie en Geologie. In december van datzelf

de jaar treed hij in het huwelijk met Johanna Francisca 

Mees uit Rotterdam, zij kenden elkaar al uit hun jeugd. 

Zij kregen vier kinderen. 

, De wijkkrant nUf'l"M'nH 11 - dt<tmbef 2000 

De professor 

In 1887 wordt hem een leerstoel in de fysische chemie te 

Leipzig aangeboden, hij weigerde dit, en kreeg als dank van 

de gemeenteraad van Amsterdam een nieuw laboratorium 

tot zijn beschikking. Deze werd in 1891 officieel in gebruik 

genomen. 

Na bijna 20 jaar Hoogleraarschap in Amsterdam vertrekt hij 

naar Berlijn, de werkdruk in Amsterdam was hem te hoog. 

Zijn onderzoekswerk had daardoor veel te lijden en in 1896 

neemt H.W. Bakhuis Roouboom zijn leerstoel over. 

1e Nobelprijs voor de scheikunde 

Van 't Hoff ontving in 1901 als eerste ter wereld de Nobel

prijs voor de chemie, onder meer voor zijn onderzoekingen 

op het gebied van de osmotische druk. Hierna volgde een 

aantal pogingen om hem terug naar Nederland te krijgen 

die allen op niets uitliepen. Als hij in 1906 ernstig ziek 

wordt en zijn herstel lange tijd vergt kan hij nog enkele 

onderzoekingen afronden. Van 't Hoff zou niet meer her

stellen en na een vruchtbaar leven sterft hij op 1 maart 1911 

aan longtuberculose. 

Van 't Hofb werk 

van 't Hoff maakte naam met een door hem ontwikkelde 

manier om de molecuulstructuren en samenstellingen door 

middel van formules zichtbaar te maken (hoe atomen met 

elkaar verbonden zijn in bepaalde organische stoffen). 

Hij ontdekte daardoor het asymmetrisch koolstofatoom en 

ging als één van de eersten uit van het bestaan van atomen 

en moleculen. Hij publiceerde deze theorie. Maar pas na 

enkele vertalingen in het Frans en Duits werd deze theorie 

bekend. 
van 't Hoff was geen praktijkgerichte onderzoeker, hij 

maakte zelden gebruik van toestellen of andere hulpmid

delen, als hij dat wel deed dan waren dat door hem be· 

dachte en eenvoudige hulpmiddelen die hem in staat stelde 

zeer nauwkeurige onderzoekingen te verrichten. 

van alle onderzoekingen die hij verrichtte is zijn onderzoek 

naar osmose en vooral de osmotische druk (hij was namelijk 

in staat de grootte van die druk te berekenen met een door 

hem ontwikkelde formule), een van zijn belangrijkste 

werken. 
Daarnaast deed hij veel onderzoek op het gebied van 

het chemisch evenwicht van oplossingen en daaruit voort

vloeiend de theorie van kookpunuverhoging en vriespunts

verlaging. Als hij vanaf 1896 in Berlijn vertoeft gaat zijn 

interesse voornamelijk uit naar de zoutafzettingen te Stass

furt. In Duitsland waren de onderzoekingen van chemische 

wetenschappers veel belangrijker dan in Nederland. Duits

land beschikte (en nog) over meer bodemschatten dan 

Nederland. Ook de chemische industrie stond daar op een 

hoger peil. Toch was het Van 't Hoff die Nederland in de 

chemische wereld op de kaart zette. 
Voor leiden heeft Van 't Hoff niet veel betekend. Hij stu· 

deerde er een klein jaar. 

PRAKTIJKRUIMTE Ie huur in p~ychologcnpr.tklijk 
voor psycho1hernpcul/of psychiater vanaf 1·1-2001. 
Kcmstranl 11 (tussen Burggravcnlnan en Cobc1str:u11) 
2313 EV Leiden. Apart praklijkgcdcehe in loss1oand huis 
met ruime parkeergelegenheid. 

lnfom1a1ic: 1cl.071-5 137505. 
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Nieuwbouw kampeerboerderij 
Stochemhoeve vordert 

Het os waarschijnlijk niemand ontgaan: 

in Cronesteyn is de nieuwbouw van 

Kampeerboerderij Stochemhoeve 

bijna voltooid. En dat terwijl de eerste 
paal pas op 9 mei dit jaar is geslagen. 

Stochemhoeve zal een speciale kam

peerboerderij voor verstandeliJk ge

hand,capten worden. Het beheer 

wordt gevoerd door stichting De Brug

gen. Begin april 2001 zal waarschijnlijk 

de oHicièle opening zijn. 

Op de plaau van de bouw is eerst ar

cheologisch onderzoek gedaan. Onder 

de oude boerderij zijn geen noemens

waardige vondsten gedaan, maar 

even verder op het veld wel. Dit on

derzoek is nog in volle gang. Tevens 

zal het terrein worden opgeknapt, ge

draineerd en opnieuw ingericht. Het 

veld dient al lange tijd als trekkers

camping. Ondanks de bouw is hier dot 

jaar gewoon mee doorgegaan. Dit 

kon, na het vertrek van de tijdelijke 

tent voor asielzoekers, ook weer. Er 

zijn zelfs meer gasten geweest dan 

voorgaande jaren. 

Dit najaar zal het al mogelijk zijn voor 

mensen met een verstandelijke handi

cap om in te schrijven voor de woning 

waar men zelfstandig onder begelei

ding van de beheerders kan gaan wo

nen. In het komend voorjaar zullen de 

mogelijkheden voor mensen die op de 

boerderij willen werken als vorm van 

dagbesteding bekend worden ge
maakt. 

Wi lt u bijdrage n aan dit project? 

Giften zijn welkom op giro 75231 

t.n.v. De Bruggen Hooge Burch Zwam

merdam, o.v.v. projectnummer 

690070-98027 Stochemhoeve. 
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Kerstsamenzang 
in de wijk 
Op ,nit,atief van de Vredeskerk, de Oud-Katholieke Kerk 

en de St. Petruskerk zal op zondag 17 december as. 

om 17.00 uur een oecumenische Kerrtsamenzang worden 

gehouden in de St. Petruskerk aan de Lammenschansweg. 

Het Emoenakoor, het Oud-Katholiek Kerkkoor en de koren 

van de St. Petruskerk zullen de samenzang ondersteunen; 

bovendien zal elk koor u,t eigen repertoire een Advents

ento f Kerstlied ten gehore brengen. 

Komt allen tezamen op zondag 17 december 17.00 uur in 
de St. Petruskerk. 

Gezocht: 
Buurtherinneringen 

Geen portret dit keer. Wel een verzoek: de redactie zoekt 

oudere wijkbewoners die al een groot deel van hun leven 

in de Professoren- of Burgemeestersw oJk wonen. 

Bent u zo iemand (of kent u zo iemand) en vindt u het leuk 

om samen met de wijkkrant herinnerongen aan het wonen 

en leven in de wijk op te halen? 

Laat het ons weten 1 

Bel Marjolein Morèe: 5131233. 

Verlies ... en dan verder 

Voor diegenen vanaf 55 jaar die met anderen willen praten 

o~er het ver_l_ies van de partner en hoe verder te gaan, orga

n,s~ert de RoJngeest Groep (regionale organisat ie voor gees

teloJke gezondheidszorg), in samenwerking met het 

Maauchappelijk Werk, een gespreksgroep. Deze is preven

tief. Het doel is ernstige eenzaamheid en 'in de put zitten' 

te voorkomen. De nadruk ligt op 'hoe verder te gaan'. Deel

name staat open voor vrouwen waarvan de partner mini
maal één jaar is overleden. 

Een speeltoestel 
in het plantsoen 
In verband met het honderd-jarig bestaan van studenten

veren,g,ng SSR-Leoden hebben woJ besloten om de band doe 

er altoJd geween ,smet de buurt te bekrachtigen met een 

cadeautje. Omdat studenten natuurlijk jongeren zijn, is er 

besloten om een speeltoestel aan te bieden voor de buurt

jeugd. Dit toestel moet een plaau krijgen on het stuk Plant

soen naast het sportveld on de Burgemeesters- en 

Pro fessorenwijk. 

De vraag doe toen natuurlijk rees. was: wat willen kinderen 

nu eigenlijk? Om hierachter te komen hebben we een wed• 

strojd bedacht. Het was de bedoeling dat de kinderen een 

mooie tekening zouden maken met daarop een speeltoestel 

waar zij graag mee spelen. De prijs was een middag naar de 

bioscoop met een vriendje of vriendinnetje. In de vorige 

wi1kkrant stond hiervoor een oproep. Ook hebben we in de 

Sint Josephschool enquêtes uitgedeeld, met daaron de vraag 

wat kinderen leuk vinden. 

Gelukkig hebben we vrij veel reacties gehad. Zowel uit de 

tekeningen als uit de enquêtes bleek dat kinderen het voor

al leuk vinden als Je met een speeltoestel meerdere dingen 

kunt doen, zoals een klimwand aan een schommel van 

met een glijbaan erbij. Koen van Engelen van de St. Joseph

school is de winnaar 

Nu w e dat weten kunnen we een mooi speeltoestel uitzoe

ken. Nu hopen we maar dat we genoeg geld bij elkaar krij

gen om het ook daadwerkelijk te plaatsen. 

Hiervoor zijn we bezig met het zoeken van fondsen, en ook 

de leden van onze vereniging SSR hebben een steentje boJ• 

gedragen. Wij hopen dat we op 31 maart 2001, dat is de 

geplande openingsdatum. om de buurt een mooi cadeau 

kunnen geven! 

Namens SSR, Donnee Kruysdijk 

De gespreksgroep komt vanaf donderdag 18 januari 2001 

(van 10.00 tot 12.00 uur). biJeen in Zorgcentrum Lorentzhof, 

Lorentzkade te Leiden. Er zoJn tien bijeenkomsten onder 

deskundige begeleiding. Per keer komt een thema aan de 

orde, zoals 'Omgaan met het verlies', 'Voor jezelf zorgen', 

'Omgaan met het alleen staan' en 'Contacten met anderen·. 

De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. De kosten 

voor deelname zijn fl. 50,=. 

U kunt meer Informatie opvragen (zoals een folder) of 

u aanmelden via de Rojngeest Groep, mw. 1. van Laar, 

tel. 071-5239332 of bij Stichting Maauchappelijk Werk, 

tel. 071 -5316167. 
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Steun de kerstactie 2000 
van het Stedelijk Gymnasium 
De jeugd van tegenwoordig: verwende patat· of zapgene

ratie, die vooral plezier wil hebben en zich weinig betrok

ken voelt bij wat er in de wereld om haar heen gebeurt? 

Een beeld dat wordt gelogenstraft door de inzet van leer

lingen van het Stedelijk Gymnasium. d ie de Kerstactie van 

de school organiseren; een activiteit die al jarenlang met 

veel inzet en enthousiasme wordt opgezet en uitgevoerd 

door alle vierde klassen samen. 

Het doel van de Kerstactie is het inzamelen van geld voor 

een goed doel, dat door de organiserende leerlingen zelf 

wordt gekozen. Dit jaar zullen de opbrengsten worden ge

bruikt voor het opzetten van een gezondheidscentrum in 

Morogoro, een dorp in Tanzania, waar enige, zij het mini

male, medische hulp wordt verleend vanuit een tent. Er is 

veel geld nodig voor dit project, zodat het Stedelijk ook uw 

bijdrage goed kan gebruiken. 

De activiteiten 

Wie toevallig de school binnenloopt tijdens de Kerstactie, 

die de laatste week voor de kerstvakantie het beeld en de 

sfeer op school bepaalt, komt in een bruisend gebeuren. 

Er gebeurt tussen de lessen door van alles waarmee geld 

wordt ingezameld. In de a0la draait tijdens de pauzes een 

Rad van Avontuur met lootjes van een gulden voor priJzen 

als pennen. etuis, cd's, tassen, knuffels en tal van andere 

artikelen waarmee de goedgeefse middenstand de actie 

sponsort. Een goklustige binnenkomer kan dan tevens 

weddenschappen afsluiten op docenten, die in teams tegen 

elkaar strijden bij ' touwtrekken', 'negerzoenen eten· of 

'toneelspelen voor een krit ische jury' Voor w ie wat wil eten 

of drinken zijn er onder andere hotdogs, cakes en frisdran

ken te koop. Is dat laatste nu zo bijzonder. vraagt de pas

sant zich wellicht af? Zeker, de fris- en snackautomaten zijn 

tijdens de Kerstactie namelijk allemaal buiten gebru ik, zo

dat er niets te eten of te drinken gekocht kan worden waar

van de opbrengst niet ten goede komt aan het goede doel. 

Niemand zal di t overigens vergeten; overal in de school 

hangen namelijk vele, door vierdeklassers zelf ontworpen 

en gemaakte posters van het doel van de actie: een gezond 

heidscentrum voor Morogoro. 

wat de toevallige binnenkomer waarsch ijnlijk zal opvallen, 

is de grote gelijkvormigheid in kleding van scholieren; veel 

leerlingen kopen namelijk niet alleen het speciaal voor de 

Kerstactie ontworpen T-shirt, dat dit jaar f 17,50 gaat kos

ten, maar trekken het ook gelijk aan. 

Ook kan het gebeuren dat de toevallige bijwoner van een 

van de lessen opeens een groepje vierdeklassers ziet b in

nenkomen met een roos voor een aangenaam verraste leer

ling. die dan meteen weet dat er ergens binnen de school 

een medeleerling is, die voor hem of haar - sekse maakt 

hier geen verschil - een roos à f 2,- heeft gekocht. Of. nog 

verbazingwekkender, de toevall ige passant kan een groepje 

vierdeklassers gewapend met kaars en gitaar de klas zien 

binnenmarcheren om een door henzelf geschreven serena

de te brengen (duur 1 minuut, prijs f 5,-) of een serenade 

Foto: Liesbeth T•mlnl•u 

'special' (voor f 15,-). aan een ietwat verlegen kijkende 

leerling. Waarna de lesdraad weer wordt opgepakt . 

Op woensdag- en donderdagavond is er de kerst.show, 

eveneens bedacht en uitgevo erd door de vierde. De toeval

lige binnenkomer ziet dan een bomvolle aula, gevuld door 

leerlingen en hun ouders, die op deze avonden lootjes voor 

het Rad kunnen kopen voor f 2,50. 

Vrijdagochten d, na het kerstontbijt, wordt de Kerstactie 

afgesloten. Alle leerlingen en docent en verzamelen zich 

dan in de aula voor de 'community singing'. Begeleid door 

de schoolband worden er kerstliederen g ezongen, w aarna 

bekend wordt gemaakt wat de opbrengst is van de Kerst

actie en het ingezamelde geld wordt overhandigd aan een 

vertegenwoordiger van de Morogoro Support Stichting in 

Nederland . 

De organisatie 

Een aantal weken voor de Kerstactie beginnen de leerlin

gen van de vierde met het verzamelen van de artikelen die 

gedurende de Kerstactie tijdens de pauzes op school wor

den verloot en verkocht. Ook wordt aan alle klassen van 

het Stedelijk gevraagd te zorgen voor cakes. al dan niet zelf 

gebakken. voor d e verkoop t ijdens de pauzes. 

De prijzen van de verkochte artikelen en eet- en drinkwaren 

ligt meestal iets hoger dan de normale prijs. maar dat vormt 

geen belemmering voor leerlingen en docenten van het Ste

delijk. Ze weten immers dat zij een goed doel steunen. Ook 

weten zij dat alle guldens die zij betalen voor rozen, serena

des, T-shirt.s etc. naar het goede doel gaan. Hoe dat kan? 

De inkoopkosten zijn nul! Een van de meest omvangrijke 

taken van de vierdeklassers d ie de Kerstactie organiseren. 

is namel ijk het benaderen van bedrijven en instellingen 

voor sponsoring, gratis artikelen voor het Rad van Avontuur 

en voor andere zaken die nodig zijn om de Kerstactie goed 

te laten verlopen. dat wil zeggen veel geld te verzamelen. 

Een enorm karwei, waar veel tijd en energie in gaat zitten; 

~iet iedere winkelier en niet ieder bedrijf of instelling is 

immers genegen medewerking te verlenen. 

De Kernactie-activiteiten worden gecoOrdineerd door 
l 6 commissies voo 

_ . r resp. cakes, hotdogs. rozen, serenades, 
publ1c1teit uitv . 

. • oer, sponsorong, versiering, kerst.show, T-
sh1rts, rad van a 
d 

'bo vontuur, weddenschap, lootjes, muziek, 
raai ek&web 't 
. 

1 
• si e, en foto's. In alle commissies zitten 

u1ts uitend >ierdekl " 
d assers. Z1J worden begeleid door vijf 

ocenten. 

Dat het organiseren 
tijd k van de kerstactie de vierdeklassers veel 

Ost, vormt voor h 
het veel Id . en geen bezwaar. Niet alleen omdat 

vo oening g ft 
en aan het . d ee met z'n allen deze klus te klaren 

eon e van d K -
e erstact,e te zien dat er veel geld is 

opgebracht. vorig jaar was dat f 22.000,-, maar ook omdat 

"de Kerstactie de leukste schoolweek van het jaar is• vol

g ens vierdeklasser Lucas Boersma, die onder andere serena

des gaat brengen. 

Het goede doel 

Het goede doel is altijd een concreet project, zodat de leer

lingen weten wat er met het ingezamelde geld wordt ge• 

daan. Vaak wordt er samengewerkt met De Wilde Ganzen, 

een bekende en betrouwbare charitatieve organisatie. 

Dit jaar werd door de vierdeklassers zoals gezegd gekozen 

voor het inzamelen van g eld voor het opzetten van een 

gezondheidscentrum in Morogoro. een dorp in Tanzania. 

Het opzetten ervan is bitterhard nodig omdat het voor veel 

mensen in en om het dorp te ver lopen is naar het dichtst

bijzi jnde ziekenhuis, dat 200 kilometer! ver weg ligt. 

Op d it moment is de medische hulp in het gebied rond 

Morogoro zeer provisorisch; de medische post bestaat uit 

een tent waar mensen medicijnen kunnen krijgen en waar 

hooguit eerste hulp wordt verleend. In het te bouwen ge

zondheidscentrum moeten vooral operatiefaciliteiten en 

een verpleegafdeling komen. Belangrijker is misschien nog 

de opleiding van verpleegkundigen die voorlichting moeten 

geven over de meest voorkomende ziektes in het g ebied: 

aids en cholera. Morogoro moet dus een centrum worden 

voor eerste hulp, opleid ing en voorlichting, operaties en 

verpleging na de operaties. 

Het bestuur van de wijkvereniging ondersteunt het init ia

tief van het Stedelijk Gymnasium van ganser harte. Het is 

hartverwarmend te zien hoe de leerlingen zich met groot 

enthousiasme inzetten voor de Kerstactie. Uiteraard is het 

Stedelijk niet de enige school waar projecten voor een goed 

doel worden georganiseerd en waar leerlingen zich belan• 

geloos het vuur uit de sloffen lopen om zo veel mogelij k 

geld in te zamelen. De school ligt echter wel in onze wijk, 

zodat w ij als wijkbewoners trot.s mogen zijn op deze Kerst· 

actie. 

DOE MEE EN DRAAG BIJ 

Alle beetjes helpen; u kunt uw bijdrage storten op giro 

7757003 t.a.v. Jonathan van der Bilt, onder vermelding van 

'Kerstactie 2000'. 
Een aantal bestuursleden zal de community singing en de 

overhandiging van de cheque aan de vertegenwoordig.er . 

van de Morogoro Support Stichting bijwonen, zodat w 1J u ,n 

de volgende wijkkrant kunnen melden hoeveel geld de 

school bijeen heeft gebracht voor het gezondheidscentrum 

in Tanzania. Namens het bestuur, Mart Dozy 
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Polderpark Cronesteyn: 
meer te doen dan u denktf 

Om met de deur in huis te va/fen: Ik ben Renée en ik ben 

gek op koffie! 'Nu', zult u zeggen,'die ken ik wel meer' of 
'Dat is ongezond!' Jazeker heel ongezond, maar ik ben er 

één van uitersten. Ik wandel ook graag: even mijn grote 

neus in de wind gooien vind ik heerlijk, weer of geen weer. 

Sinds zes jaar woon ik zo'n beetje aan de rand van pofder• 

park Cronesteyn. Vanwege m'n hond kwam ik toen daar 

terecht natuurlijk. In het midden van het park is op een ge
geven moment zo'n afzichtelijk grijs gebouw uit het niets 

verrezen (sorry gemeente, als u ooit gaat renoveren, mis
schien kunt u er dan een fikkie zand-, boom-of bladkleur 

me had en ging schuchter het terrein op. Zogenaamd om de 
geiten en kippen te voeren; ja, je verzint wat! En op een 

gegeven moment was daar het nu of nooit gevoel, Wat was 

dat het goede moment zeg! 

Excursie 

Op zondag 14 mei j./. zijn we geopend. Met een heel stel 
vrijwilligers, aangesloten bij verschillende natuurorganisa· 

ties zoals IVN (-jeugd), Vereniging Vrienden van Po/derpark 
Cronesteyn (WPC), Vereniging Natuurmonumenten en an-

overheen gooien? De lucht is ook al merendeel van het jaar dere betrokkenen zorgen we dat we iedere zondagmiddag 

grijs). Van die tijd af, tot april dit jaar, ben ik iedere dag om 
dat gebouw, Bezoekerscentrum 'Het Reigersbos', heengelo

pen met maar één gedachte: wat een verschrikkelijk leuke 

plek om koffie te drinken! Perfect in het midden van de 

loop, vlak voor het bevriezen en zomers natuurlijk het ver· 

branden van de neus. In die tijd zorgde ik dat ik brood bij 

open zijn. Er is doorlopend een expositie en bijna iedere 

zondag een excursie met en zonder practicum, een lezing, 

een diapresentatie of iets dergelijks. iedere zondagmiddag 
kunt u dus genieten van de natuur, actief of passief. Een 

uitleen-rugzak met verrekijker en wat documentatiemateri
aal zijn beschikbaar in de expositieruimte. Deze expositie-

Bonaventura heeft nieuwe vleugel 
Het Bonaventuracollege aan de Burggraven/aan heeft op 

vrijdag 24 november officieel een nieuwe vleugel in gebruik 
het voortgezet onderwijs wel een feit geworden. 

De nieuwe vleugel biedt negen nieuwe lokalen, maar liefst 

twee gymzalen, een gehoorzaal en nog enkele vertrekken 

voor het personeel. Er zijn voorzieningen voor de leerlingen 

genomen. Die is gebouwd achter het antieke schoolgebouw 
op de hoek van de Burggraven/aan en de Hoge Rijndijk. 

De vleugel was overigens al in gebruik sinds het begin van 

dit jaar. De school heeft niet lang gewacht met het benut

ten van de noodzakelijke ruimte. Meer dan de helft van de 

900 leerlingen was namelijk tot voor kort ondergebracht 

in barakken en in een dependance aan de Sumatrastraat. 

Die voorzieningen zijn inmiddels overbodig geworden. 

De nieuwe vleugel is door middel van een loopbrug verbon

den met het oude schoolgebouw, een creatie van de be

roemde architect Dudok uit 1905. Dit oude schoolgebouw 

is niet altijd van het Bonaventuracollege geweest. Het was 

geruime tijd in gebruik bij onder meer het Rembrandtcolle

ge. In het oude pand was het lastig veel aspecten van het 

zogenaamde studiehuis te realiseren, een voorziening waar

door leerlingen zelfstandiger moeten kunnen leren werken. 

In de nieuwe vleugel is de zogenoemde tweede fase van 
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om bijvoorbeeld proeven te doen op het gebied van na

tuurkunde en scheikunde. Ook zijn er voorzieningen voor 

het huishoudelijk (keukens) en technisch onderwijs, en een 

splinternieuwe kantine. Die zijn zaken die in het oude 

Dudok-gebouw nooit op een behoorlijke manier gestalte 

hadden kunnen krijgen. Overigens is er in het oude pand 

ook wel het een en ander aangepast. zo is de oude gymzaal 

een mediatheek geworden met voorzieningen op het 

gebied van internet. De oude aula is omgevormd tot een 

plaats waar de leerlingen rustig kunnen studeren. 

Voor de Burgemeesterwijk is het een pluspunt dat het 

fraaie gebouw nagenoeg ongeschonden is gebleven, terwijl 

de strakke nieuwbouw van de school grotendeels aan het 

oog van de omwonenden wordt onnrokken. 

Frank Buurman 

ruimte is vernoemd naar Evert Cornet, een pionier van het 

eerste uur die helaas drie jaar geleden is overleden. Ik ken· 

de hem niet, al vermoed ik dat ik hem vast wel eens ben te

gen gekomen. Ik denk dat hij de huidige opzet fantastisch 
gevonden zou hebben. 

AJchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappoldt 

Heeft u het zonnebloemdoolhof gezien? Bijna onaards 

niet? En ik zorg dus voor de koffie in het Theehuis. Daar 

kunt u onder het genot van een bakkie over het prachtige 

park heen staren. Heerlijk toch op een zondagmiddag. De 
openingstijden zijn tussen 14.00 en 16.00. Sommige excur

sies beginnen iets vroeger. Voor informatie over data en tij

den kunt u altijd langskomen of bellen met de beheerder, 
de heer Ger Sloos, telefoonnummer 071- 5769805. 

Van Bemmelenstraat 21 
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143 

Verder wordt het Theehuis verhuurd voor vergaderingen, 

groepsbijeenkomsten e.d. Iedere dag van de week in over

leg tegen een zeer geringe vergoeding. Ook hierover kunt 
u informatie inwinnen op telefoonnummer 071- 5769805. 

Programma in en rond 
Bezoekerscentrum 
'Het Reigersbos' 
december 2000-mei 2001. 

december 

10 december, 14.00-16.00uur: 

Vleermuizen. Organisatie: /VN

Jeugdactiviteiten. 

24 en 31 december, 14.00· 

16.00uur: Kerstpuzzeltocht met 

prijzen. Start vanaf 'Het Reigers

bos'. Organisatie: afdeling Milieu

communicatie. 

januari 

14 januari, 13.00-15.00uur: Bomen 

en Takken. Excursie met practicum 

binnen. Organisatie: IVN. 

21 januari, !4.00-15.30uur: Onder

houd van griend. Snoeien en hak

ken van wilgen. Organisatie: 

IVN-Jeugdactiviteiten. 

Renée Stevense 

februari 

11 februari, 13.00-15.00uur: De 

Polder. Excursie met practicum bin
nen. Organisatie: IVN. 
18 februari, 14.00-15.30uur: 'We 

gaan 't weer onderzoeken'. Practi

cum buiten. Organisatie: IVN

Jeugdactiviteiten. 

maart 

11 maart, ! 3.00-15.00 uur: Excursie 

Vogels. Landgoedbos en Reigers

bos. Organisatie: IVN. 

! 8 maart, 14.00-15.30 uur: Lentes

peurtocht. Organisatie: IVN-Jeugd

activiteiten. 

april 

8 april, 14.00-15.00uur: Vragenuur

tje door bestuursleden van de Ver

eniging Vrienden van Polderpark 

Cronesteyn (WPC). 

8 april, 14.00-15.J0uur: Reigers on

derzoeken. Organisatie: /VN

Jeugdactiviteiten. 

22 april, 13.30uur: Excursie Bomen 

en Struiken (bloesem). Organisa

tie: WPC. 

22 april, 14.00uur: Opening Ten

toonstelling Bijen. Organisatie: lm
kersvereniging Leiden e.o. met 
diverse demonstraties. 

29 april, 13.00-15.00uur: Excursie 

Vogels (Weide, Moerastu in en 

Volkst uinen). Organisatie: IVN. 

mei 

6 mei, 14.00-16.00uur: Bijen en Bij

enproducten (demonstratie en uit

leg). Organisatie: Imkers John en 

Marijke Driebergen. 

13 mei, 14.00-15.J0uur: Romeinen 

in Cronesteyn. Organisatie: IVN

Jeugdactiviteiten. 

20 mei, 14.00uur: Excursie naar de 

bijenstal. Organisatie: Imkers John 

en Marijke Driebergen, 

Let op: IVN-Jeugdactiviteiten 

zijn voor kinderen van 9 t/m 15 

jaar. Jongere kinderen zijn wel

kom, samen met een begelei

der. 
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Jubileumboek oogst veel lof 

Op zaterdag 30 september was het eindelijk zo ver: het lang deld worden. Ook wijk bewoners zelf zouden in het boek 

verwachte jubileumboek "Van stadspolder tot beschermd aan het woord moeten komen. Buitenstaanders konden, 

stadsgezicht". over het onu taan en de ontwikkeling van de ieder op een eigen wijze. hun kijk op de wijk mogen geven. 

Professoren- en Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt, zou En, zo stelde Van Duin, we zouden toch ook allerlei feiten 

officieel worden aangeboden aan de leden van de wijkvere- en feitjes in de loop van anderhalve eeuw over onze wijken 

niging. De honderd genodigden, waaronder burgemeester willen weten? Waren er niet allerlei bijzondere gebouwen 

Postma van leiden, zaten in licht opgewonden toestand in 

de recreatiezaal van zorgcentrum lorentzhof de aanbieding 

van het boek af te wachten. 

Voorzitter van de wijkvereniging, Thomas van Duin, heette 

iedereen van harte welkom. Hij memoreerde het ontstaan 

van het boek. In de loop van 1999 groeide een nog beschei

den en te overzien plan uit tot een project, dat de ambities 

steeds hoger opschroefde. Niet alleen de stedebouw

kundige ontwikkeling van het gebied moest behan-

. ) 

ll ! ~I 

en gebeurtenissen vermeldenswaard? 

En niet in de laatste plaats: natuurlijk zouden er toch veel 

foto's en andere illustraties geplaatst moeten worden. Juist 

beelden zeggen veel over vroeger jaren. Het moest, kortom, 

niet alleen een leesboek, maar zeker ook een kijkboek wor

den. Tot slot bedankte de voorzitter de vele mensen die aan 

het boek hebben bijgedragen en voorin worden genoemd. 

Wel het boek, nog geen lid? 
Wijkbewoners die geen lid zijn maar wel het 
boek hebben gekocht, hebben In feite· al de 
contributie voor 20,0_0 betaald, die zij ook zou
den beulen als zij wel lid waren geWl(Hlt. Heeft 
u zich als boekkoper al aangemeld? Zo nee, 
maar u wilt wel lid worden: vul de bon op de 
achterpagina in en vergeet niet aan te kruisen 
dat u het boek al heeft gekocht en dus de con
tributie voor 2000 al heeft betaald . 

-1. __ : 
,,'-1_ 
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Voon.ln e, van de wlJkn"nlglng, ThomH v•n Duin, heette IMeNen van harte welkom. foto'•: Frits Nl•n,•IJ• '· 

In de keuken werd hud gewerkt. 

Cornelis Joppensz 

Als verrassing (of juist niet, zo kort voor 3 oktober?) kwam 

vervolgens Cornelis Joppensz op rolschaatsen de eerste 

exemplaren in een grote zwarte (huts)pot aanbieden. De 

historische f iguur heeft een eigen standbeeld in onze wijk: 

voor het station lammenschans. Deze exemplaren werden 

overhandigd aan de oudere bewoners die in het boek staan 

geportretteerd. Aansluitend was de burgemeester aan de 
beurt, die het voorwoord heeft geschreven. 

Na dit ceremonieel konden eindelijk de aanwezige leden en 

andere gasten het boek in ontvangst nemen. En toen kwam 

het nieuwsgierige bladeren en vervolgens de complimen

ten. Een van de geinterviewde bewoners in het boek, mw. 

Stuut, vertolkte het gevoel van alle aanwezigen toen zij de 

wijkvereniging zeer hartelijk bedankte voor dit unieke 

werk. 

Over het boek hebben sindsdien velen binnen en buiten de 

wijk hun grote waardering uitgesproken. Ook de pers was 

lovend. Dit betreft niet alleen de diversiteit aan thema's, 

maar vooral ook de fraaie vormgeving. 

Het boek is in hoog tempo verkocht (o,a. in verschillende 

boekhandels) en daardoor nadert de verkrijgbaarheid zijn 

einde. We kunnen spreken van een uniek en zeer geslaagd 

initiatiefl 

Alle leden hebben recht op een boek 
Heeft u, als lld, Hn wit of groen briefje gehad 
maar nog niet het boek Van stadspofder tot be
schermd stadsgezicht opgehaald? Dan kunt u 
dit nog doen tot 1 Januari a.s. bij: 
Mart Dozy, De Sltterlun S5. 
Bent u niet In staat om het boek op te (laten) 
halen, laat dat dan even weten (tel. S13 2032) 
zodat wij het bij u kunnen langsbrengen. 

Com•lls lopfMnu kwam op rolsd\H tsen de Hnte 
n e mplaren In een grote rwar1e (huts)pot .unbleden. 

de laat+ 
kromhout 

makelaardij o.g. 

071 579 31 00 

Planciusplantsoen 13 
2253 TS Voorschoten 
071 579 31 00 

Lammenschansweg 76 [M\ 
2313 DP Leiden ••• 

011 516 80 80 !iYi.M 
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In de achtertuin van het kantoor o p de hoek van de Zoeter• 

wo udse singel/ Thorbeckestraat staat een tot boom u itge

groeide Hulst, llex aquifolium. In de stad gebeurt het niet 

vaak dat Hulst zover uitgroeit . De meeste exemplaren blij

ven struiken. In tuinen wordt vaak voordat de plant tot 
bo o m 1s uitgegroeid d e snoeischaar gehanteerd. l ange tijd 

werd de hier genoemde Hulst in zijn bestaan bedreigd. Er 

bestond er een bouwplan voor deze tuin. De buurt hee h er 
zeventien jaar voor gevochten om bouwen in deze tuin t e 

verhinderen. Dankzij deze inzet zijn de plannen verijdeld en 

is een aantal 'monumentale' bomen van hun voortbestaan 

verzekerd. onder andere onze Hulst . Het is een prachtige 
boom met een relatief forse stam. Omdat in het algemeen 

Hulst n iet snel groeit en nooit erg hoog wordt vermoed ik 

dat deze boom ouder is dan honderd jaar. Dat zou men n iet 

verwachten van zo'n 'klein' boompje! 

Tijdens de kerst worden takken van de Hulst te vaak ge

bruikt als kerstversiering. Dit betre ft vooral de besdragende 

bomen of struiken. Dat zijn vaak vrouwelijke exemplaren. 

Hulst k<!nt namelijk zowel mannelijke a ls vrouwelijke plan• 

ten. Als men een besdragende vorm tegenkomt wil dat niet 

altijd zeggen dat men met een vrouwtje te maken heeft. 

Er zijn ook tweeslachtige exemplaren. Om de planten t e 

sexen moet men in het voorja~r k ijken naar de bloemen in 

de okselknoppen. Als de bloemen alleen meeldraden heb• 
ben heeft men met een m.:anne tje te maken. 

Het jaar 2000 is eM goed hulstjaar. De besdragende planten 

zien rood van de vruchten. De hierboven genoemde Hulst 

had geen bessen en is daarom hoogstwaarsch ijnlijk een 

mannetje. De bessen worden door vogels g eg eten . Ze zijn 

echter n iet erg in trek en blijven daarom lang in de plant 

aanwezig. Soms verdwijnen ze heel snel als er liefhebbers 

langskomen. Een vlucht Koperwieken kan ervoor zorgen 

dat een plant in één nacht leeg is. En de door vogels uitge• 

poepte zaden zorgen er voor dat in diverse tuinen en par• 
ken Hulst groeit . 

In de Achterhoek staat een aantal Hulst bomen d ie 400 tot 

500 jaar oud zijn met een stamdiameter van twee meter. 

Z,j behoren tot de oudste en grooute van Europa. In Enge• 

land staat w aarschijnl ijk de allergroo tste van Europa, een 

23 me ter hoog exemplaar met een stamdiameter van 4,40 

meter. Hulst groeit van nature als ondergroei in bossen en 
verdraagt veel schaduw. De plant heeft een voorkeur voo r 

losse, humeuze grond en kan ook in andere grond groeien, 

behalve wanneer daar water in blijft staan. 

De Hulnfamilie omvat ongeveer vierhonderd soorten, die 

voor het grootste deel tot de groep 'llexen' behoren en me

rendeels leerachtige, wintergroene bladeren hebben. In alle 

~erelddelen komen vertegenwoordigers voor; in hoofdzaak 

'"tropische en subtropische gebieden. In Europa is alleen 

on ze Hulst inheems. De bladeren van Hulst zijn hard en 

kan deze plant in de winter groen b liJven; dit in tegenstel• 

ling tot andere b omen. Hulstbladeren zitten soms langer 

dan twee jaar aan d e pl.:,nt . 

Onderin Hulst z itten vaak b laderen met scherpe stekels als 

afweer tegen vraat; bovenin ontbreken deze. Hulstmineer· 

vliegen. een glanzend zwart vliegje van zo'n vier millimeter, 

hebben geen last van deze stekels. In het voorjaar zijn de 

bladeren van heel erg veel Hulstbomen en -struiken in onze 

buurt aangetast door de larven. De larven overwinteren 

in de b laderen. In het voorjaar zitten zij In de bladeren en 

graven(= mineren) blaasvormige gangen. Soms gaat een 

struik daardoor dood. M eestal is dit niet het geval. Veel 

mensen vinden deze aantasting niet m ooi. De bladeren val• 

len na verloop van tijd van de struik en daarna vormt de 

plant nieuwe. Het bestrijden van de Hulstm ineervlieg is 

moeilijk en zinloos. 

Al in de middeleeuw en speelde Hulst een rol in de folklore. 

De Kelten p lanten hem zo d icht m ogelijk bij huis: h ij zou 

boze geesten op afstand houden! Aangezien Hulst veel ge
bruikt wordt als kerstversiering komt de vraag naar voren 

of Hulst ook als plant in de Bijbel wordt g enoemd of een 
relatie heeft met het christendo m. Volgens mij is dat n iet 

het geval. Het gebruik van Hulst hee ft d erhalve geen chris• 

telijke achtergrond Hulst is gewoon een plant om van t e 
genieten. bijvoorbeeld met de kerst. 

Koninginnedag 2001 
vrijwilligers gezocht 

Een groep w11kbewoner s gaat samen 

met de wiikverr-,1qinq .1.1n df' \1.,q 

om in dP ProfP\\CHf'n en Burgr mf'es 

ten.w ijk een IC"lJkP Kon inginnedug in 

2001 te o rg,,nisert'n. 

Op die dag zel f ,,in er vri1w 1ll1gers 

nodig voor verschillende activiteiten 

Heeft u zin> 

Geef u dan op b ,j de secretaris van dP 

wijkveren iging: 

Jan La Haye 

Cobetstra,lt 89 2313 KB 

telefoon 514 9127 
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Kiek in de pot 
uw traiteur 

Dagwree maaltijden 
Party-eehalen 
H(eh-tea'e 
Dlnere 
Dellcateeeen 

Hc,eewoerd 79 2311 HG Lelden Tel. 071·5120606 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

Bloemenkiosk 

Lammenschans 

Tegeno,cr s1.11ion Lammcnschans 
Tel 07151418 12 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen e11 p/cmren 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
Van 8.00 tot 18.00 uur 

1
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de ZÓnneboom 
c11rs11s e11 O/Jfcidi11,-ssce11tru111 

Een nieuw programma 

Cursussen 
smeden 
meubelmaken 
schilderen 
bocrscren, beeldhouwen 
open ,relier 
colbges m:>ken 
koorzang 

\ \leekend workshops 
schrijven 
,·crh2len ,·en eUen 
man en vrouw in de s:imcnlc\'Îng 
in de vocrsporen v:in Joseph lleuys 

Cultureel café 
een vocrreis nnr San1j2go de ComposreU2 
koffieconcert mer Qyinressens 
spiritualiteit en geld 

G roepssrudierei,.en nau 
Toscone: O:tnre, Michelangelo 
lsracl: hedendaogse pelgrimsrochr 
Engcl2nd: op zoek n22r de Gr2al 
Pr2ag: sllld russen oosr en wes1 
Schotland: woncls Europese beschaving 
Ierland: Kclrisch Chrisrendom 
Egypre: op zoek naar lsis en Osiris 
Frankrijk: Marc Chogall 
Frankrijk: Hei land von de Karharen 

Zomerweken in F r2nkrijk: 
kl2nk en kleur 
bocrscren en beeldhouwen 

M 20rook: 

Ac2demic voor Sociale Kunst 
vrij kunsl7.innige j:lten 

Voor inform21ie en/of het nieuwe prognmmabockje: 

de Zonneboom 

De L021 de Kan1ers1r02t 5 
2313 JS Leiden 

47 
Telefoon: 071 - 512 31 37. Fax: 071 - 566 33 

Webp2ge: www.zonneboom.nl 
E-mail: info@zonneboom.nl 

Pleidooi ouders verkeersveiligheid 
scholen vindt weerklank 

In wijkkrant nummer 17 (augustus 2000) heeft u kunnen 

lezen over de prikaktie van de Ouder-initiat iefgroep 

"Kinderen veilig naar schooi·. D11 nieuwe samenwerkings

verband van ouders van de drie basisscholen in de wiJk 

(Lorentzschool, St. Josephschool en Roomburg) 1s ontstaan 

uit ongerustheid over de veiligheidsituatie rond de scholen. 

Op de eerste dag van d it schooliaar heeft de groep een 

prikactie gehouden. Deze bestond uit he t uitdelen van 

·spelregels' aan alle ouders, leerlingen en leerkrachten. 

Hierin staat aangegeven op welke wijze ouders en hun 

kinderen de verkeersve1hgheid door eigen gedrag kunnen 
helpen verbeteren. 

Knelpunten 

De tweede stap van de ouder-init1at1efgroep was het bena

deren van de gemeente Leiden. Aan het college van B&W 

en de verschillende polit ieke partijen 1n de gemeenteraad 

1s, samen met het bestuur van de wijkvereniging. een uit• 

voerige brief gestuurd. Hierin wordt prec,es aangeduid 

welke knelpunten zich tijdens de 'schoolsp1ts' voordoen 

betreffende de veiligheid. 

Het gaat dan om de vele verkeersdeelnemers biJ het naar 

school gaan en weer uit school komen in de wegen direct 

om de scholen. Zo is de Van Vollenhovenkade een duidelijke 

bottleneck. Ouders met kinderen op de fiets en kinderen op 

kleine f ietsen komen hier geregeld ' klem' te zitten. De plek 

wordt ervaren als gevaar hik. In de straten bij de drie scho

le n ontstaan allerlei knelpunten. Aan twee zijden parkeren 

veel ouders hier bijvoorbeeld hun auto·s. meestal half op de 

stoep. waardoor er belemmeringen ontstaan voor de ver

keersdoorstroming (auto's, brommers en fietsers) en voor 

ouders die hun kinderen lopend, vaak met een kinderwa
gen bij zich, naar school brengen. 

Onderzoeksresultaten 

Vervolgens worden in de brief de resultaten getoond uit 

het onderzoek van de wijkvereniging naar de beleefde ver

keersveiligheid in de wijk. Hieruit blijkt dat 81% van alle 

respondenten wel eens een onve il ige situatie ervaart in de 

wijk. Eenderde ervaart dit zelfs regelmatig. Zie verder het 

artikel over de resultaten van de enquête over parkeren en 
verkeersveiligheid (pagina 1 en 3). 

Uit de Cijfers blijkt heel duide lijk dat niet alleen door 

ouders. maar ook door wijkbewoners de verkeerssituatie 

op de Burggravenlaan en de De S1tterlaan en 1n het scholen

gebied als onveilig wordt beleefd. Deze onveiligheid treft, 

ook naar de ervaring van de wijkbewoners (waaronder na• 

tuurlijk veel ouders) de zwakste verkeersdeelnemers: f1et• 

sers. voetgangers en spelende kinderen en wordt vooral 

veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer. Uit de diverse toe

lichtingen 1n de enquête werd daarb ij vaak gewezen op het 

rijgedrag: te hard rijden. Ook de inrichting van de straat en 

de verkeerd geparkeerde auto·s kwamen als beleefde oor
zaken naar voren. 

-~·. . ~ . --H If::/Et{t-, 
Tijdens de gemeentelljke commlssievergade- ;_, 
ring Verkeer op 2 november jl. gaf wethouder 
Hillebrand toe dat nog geen uitvoering gege
ven was aan de verbetermaatregelen op de 
IÎurggrav• nlaan en de De Sitterlaan. In de brief 
aan dlÏ-gameente was gevraagd naar de· stand 

,van uken. Het gaat om diverse maatregelen 
dl~o_! d_oel hebben de verkHrsveiligheid te 
vergroten; Naast de verlegging van enkele ze
bra's, gaat het om een nieuw systeem om de . 
bÜÛên bij haltes te laten stoppen, verbetering 
ván de straatverllchting en van de veiligheid ' 

·v an dë kruising De Sltterlaan-Van 't Hoffstraat. 
De wethouder excuseerde zich hiervoor en be-

-.' · loofde er persoonlljk op to• te zien dat de 
• maatregelen uitgevoerd gaan worden. 
I; , ••l· •' •' 
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Maatregelen 

In de brief aan de gemeente werd vervolgens gevraagd 

actief mee te denken welke maatregelen getroffen kunnen 

worden om de verkeersveiligheid rond de scholen te ver

groten. 
Tijdens de vergadering van de commissie van de gemeente

raad voor verkeer op 2 november kreeg de initiatiefgroep 

de gelegenheid om haar pleidooi toe te lichten. Verschillen

de politieke partijen reageerden hier positief op en beloof

den zich in te spannen. 
Het voorlopig resultaat is dat half december een overleg 

plaats vindt tussen de initiatiefgroep en enkele ambtenaren 

Overzicht van knelpunten 
tijdens de 'schoolspits': 
ochtendspits (naar school) en 
middagspits (van school). 

Burggravenlaan en De Sitterlaan 

Tijdens de 'ochtendspiU' en 'middagspiU' zijn er zeer veel 

verkeersdeelnemers op deze doorgaande route. Dit levert 

geregeld gevaarlijke situaties op, te meer daar er geen 

vrijliggende fietspaden zijn en veel automobilisten zich 

niet houden aan de maximum-snelheid. 

Van Vollenhovenkade, 

ingereden vanaf lurggravenlaan 

Dit is bij de spiutijden (08.15·08.45 uur en 14.45-15.30 uur) 

een 'bottleneck' van verkeersdeelnemers. Auto's uit zuide

lijke richting moeten het fietspad op als zij afslaan. Ouders 

met kinderen op de fieu en kinderen op kleine fietsen ko

men h ier geregeld 'klem' te zitten. De plek wordt ervaren 

als gevaarlijk. 

Van Vollenhovenkade, 

eerste deel vanaf de lurggravenlaan 

Aan twee zijden parkeren ouders hier hun auto's, meestal 

half op de stoep, waardoor er belemmeringen ontstaan 

voor de verkeersdoorstroming (auto's, brommers en fiet

sers) en voor ouders die hun kinderen lopend, vaak met 

een kinderwagen bij zich, naar school brengen. Het aan

brengen van de gele verf op de trottoirband in de 90-gra

den hoek in de weg weerhoudt ouders niet van dit 

parkeergedrag. 

20 De wijkkrant nurnmt, 11 - dttem~, 2000 

van de gemeentelijke afdeling Verkeer en Vervoer. Ook de 
wijkagenten en de gemeentelijke d ienst Milieu en Beheer 

zijn uitgenodigd. Daar zal gesproken worden over de maat

regelen die denkbaar zijn om de verkeersveiligheid te ve,. 

groten 
De campagne van de landelijke gezamenlijke verkeersveilig

heids-organisaties, 3VO, voor auto-vrije zónes rond scholen 

is natuurlijk een steun in de rug. Wij hebben hen verzocht 

mee te denken. 

U hoort hier nog van! 

Namens de ouder-initiatiefgroep, 

Roos van Gelderen en Thomas van Duin. 

Van Vollenhovenkade, 

na de 91)-graden-bo<ht. ter hoogte van 

de ingang van de Lorentzschool 

Ondanks het ingestelde eenrichtingsverkeer is ook hier 

sprake van een duidelijke 'bottleneck', die al tot menige 

'aanvaring ' en schermutseling heeft geleid. Dit komt voor· 

al wederoon door (dubbel)geparkeerde auto's en auto's die 

(voor korte tijd) langs d e verbrede stoep halt houden. 

Van Volenhovenkade 

zelfde plek: trottoir 

Door de grote hoeveelheid ouders met kinderen en gepar· 

keerde f ietsen is het trottoir hier slecht begaanbaar. 

Van Vollenhovenkade 

zelfde plek: ingang Lorentzschool 

De grootste groep ouders en kinderen 'wurmen' zich door 

de hoofdingang naar het schoolplein. 

Asserstraat en Scholtenstraat 

Dubbel parkeren, parkeren bij de verbrede stoep, parkeren 

op hoeken. Tijdens de schoolspits zijn de straten eigenlijk 

te smal voor tweerichtingsverkeer, vanwege de aan beide 

zijden geparkeerde auto's. Fietsers (ouders met kinderen) 

kiezen er voor om dan maar over de stoep te gaan. 

Oppenheimstraat 

Zeilde problematiek als bij de Asserstraat en 5cholten· 

straat, maar dan nog gevaarlijker. Hier bevinden zich im· 

mers twee basisscholen en een kinderdagverblijf. 

Automobilisten, komend vanaf de Burggravenlaan, parke· 

ren hun auto vaak direct voor de school en daarmee tegen 

de rijrichting in, Verder wordt er kriskras en op hoeken ge· 

parkeerd. Fietsers verkiezen daardoor de stoep boven de 

weg. 

Dec,ernberaktie 2000 
Winkeliers Van 't Hoffstraat en Zeeman laan 

vanaf maandag 27 november t l m zaterdag 23 december 

Bij elke 5 gulden besteding krijgt u 
een stempel op uw stempelkaart. 

Als uw kaart vol is, kunt u deze inleveren 
bij een van de deelnemende winkeliers. 

, J J 

.J J 

.J 
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• • Hoofdprijs: • • • 

WHIRLPOOL 
en vele andere mooie prijzen 

Oe whirlpool wordt ter beschikking gesteld door: 

" <1 " 0 1 1 - ,. • o 1 \ ( ,. • • f Il 

Uitslag trekking op vrijdag 29 december 

• Bloemenshop Rozemarijn 
• Brood- en banketbakkerij Raaphorst 

• Oierenshop Eddy Bon 
• ABN-AMRO bank 

• Post-Kantoor-Shop v. Zelm & Stolwijk 
• Groente- en fruithandel 't Hofje 
• Drogisterij van Harteveld 

W i1' Wensen u prett 

• Marthy's Haarstudio 
• Speciaalslagerij Ed Nozeman 
• Autorijschool Ton van den Bos 

ge feestdagen! 

!000 21 
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Lorentzschool sluit jubileumjaar af 

De Lorentzschool bestond dit jaar 50 jaar. En dat IS na• 

tuurliJk gevierd! In 1950 werd in een houten gebouw 

(een 'Finse school') aan de Lorentzkade, hoek Be1jerinklaan, 

de eerste vestiging geopend. In de jaren tachtig is dit ge• 

bouw door brand verwoest UiteindeliJk kwam een nieuwe 

hoofdvestiging aan de Van Vollenhovenkade tot stand. 

Door de enorme groei van de Lorentzschool (Nu de grootste 

basisschool van Leiden) werden in de onmiddellijke omge• 

ving f ilialen geopend in andere wat oudere schoolgebou• 

wen. Al enige tijd dringt de school bij de gemeente aan op 

een geheel nieuw schoolgebouw, onder het mono '1 heet•· 

re openbaar onderw1is'. 

Op de eerste schooldag na de kerstvakantie, in Januari 2000, 

werd In alle vroegte het feest1aar o fficieel geopend door de 

burgemeester, de heer Postma, en vervolgens ingeluid met 

een mooi vuurwerk. Alle kinderen kregen die week een 

heuse jubileumkrant met het feestprogramma voor heel 

2000 

In de loop van het jaar zijn allerlei activiteiten opgezet, zo

als een fototentoonstelling en een reünie. Als klap op de 

vuurpijl en afslu1t1ng van het feesteliJk Jaar gaven alle per

soneelsleden op 12 november een uitvoering van een door 

hen zelf gemaakte musical, Le Boso lei. Het verhaal ging 

over de perikelen van vakantiegangers op een Franse 

camping. Alle personeelsleden deden mee! 

De musical werd twee maal opgevoerd in 

de stadsgehoorzaal, zoveel belangstel

ling van ouders en kinderen was er. 

Niet alleen de kinderen, ook de 

leerkrachten hebben na d it enerverend 

jaar en de grootse musical w el een kerst

vakantie verdiend! 

1 "" i , .. 
Een enthousiast publiek v•n ouden e n kinderen In de St•dsgehoorual applaudisseert voo r de m usical op 12 november. Foto : Letty Lettlngha 

Het HUISWERKCENTRUM 
heeft weer een PLAATS VRIJ! 

MOC'I u" kind leren rcgrlnuug en cffic1cn11c "erken? 

W1J " t'rl..cn mei een l lcinc groep ( 12 16 jaJJJ. 

Uv. lmd lnJgl IITTENSIEVE 81:GELEIOING 

Vraag mhchun~cn bij: 

HWC MECENAS 071-5140038. 
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lekker swingen voor feesten en partijen 

John 
Kich.Banf 

Voor informat ie en reserveringen 
071-5124615 

Wijkwijzer 

8ewonerscomm1Ssie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 

mevr C. Monf1ls, Kanaalstraat 1 2313 NN . tel. 512 0859 

• Bewonerscommissie Temminckstraat e.o 

Dhr. E.C. Meyer, Professorenpad 25 2313 TA -

tel. 513 2155 

Advertenties van leden 

GHocht in de buurt (ruim genomen) iemand. 

die van literatuur houdt, die van beeldende kunst 

houdt, die van fietsen houdt, die van wandelen 

houdt, die van concert of bioscoop houdt en liefst 

ook nog van lekker eten. Nog werkzaam 1S een pré, 

geen must! Niet alles hoeft in één persoon verenigd 

te ziJn, meerdere mensen welkom! Een club met 

mensen, met enige bagage, is ook nooit w eg! 

Leeft1id: ongeveer tussen 50 en 60 jaar. 

Schroom niet en w aag er eens een telefoontJe aan. 

Thuimtten kunnen we 'later' nog. 

Mijn nummer: 071 -5140038. 

e-mail mag ook: nvandoornOhotmail.com 

Gevonden op 16 november op de Roodenburger

laan, ter hoogte van nummer 14: 

Bril (met min-glazen). Info 071• 5130388 

Gevraagd: Oude Kerstboomversiering 

Voor het met ouderwets gevoel optuigen van onze 

boom zoeken wij uit de jaren vijftig/zestig kerstbal

len, dennenappels, vogellj es, huisjes etc. 

Gebruikt u ze niet meer en w ilt u een jong gezin er 

een plezier mee doen, dan horen wij dat graag? 

Alvast bedankt. Tel. 5122857 

Gevraagd voor de Kerst: Raamster met verlicht ing 

Wij zoeken een ouderweue Kerstster met verlich

ting, om tijdens de Kerst voor ons raam te hangen. 

Ligt er bij u nog een werkloos onder het stof, dan 

geven wij hem graag een tweede kans. Defect geen 

bezwaar. Tel. 5122857 

Woningbouwvereniging Ons Doel 

Schuttersveld 65 2316 ZZ - tel. 522 2025 

• Stichting Dienstverlening Zuid Oost 

Professsorenpad 1 2313 TA-tel. 512 8183 

Dienst Milieu en Beheer Gemeente Leiden 

Sector Wijkbeheer, w1Jk 3, w ijkteam stadsdeel Zuid, Post

bus 9100 2300 PC, Bcoshuizerlaan 5 3221 SG -

tel 516 7615 

Politiebureau Team Zuid 

Witte de W1thlaan IC 2253 XS Voorschoten, tel. 525 

8400 

• 8uurthu1S Cornelis Joppensz 

Oppenheimstraat 6a 2313 JE -tel. 5 13 2462 

• Openbare Basosschool Lorentz 

Van Vollenhovenkade 19 2313 GG - tel. 514 1777 

P.C. Basisschool Roomburg 

Van Vollenhovenkade 15 2313 GG - tel 513 0958 

• R.K. Basisschool s,nt Joseph 

Oppenhe1mstraat 8 2313 JE - tel. 513 2263 

• Stichting Thuiszorg Groo t R11nland 

Schuttersveld 1 2301 CG 

Voor wijkverpleging en gezinshulp: uitleencentrale 

Van Vollenhovenkade 25 2313 GG - tel. 512 1894 

Ouder- en kindzorg: tel. 524 1010 

Naschoolse Opvang De Basosbende 

Oppenheimstraat 2 tel. 512 4369 

• Kinderdagverblijf Peuterpalet 

Oppenhe1mstraat 6 2313JE - tel. 512 4839 

• Peuterspeelzaal De Gli1baan 

Burggravenlaan 17a 2313 HM -tel. 512 1331 

• Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 

Oppenheimmaat 2 2313 JE - tel. 513 1061 

• Maatschappelijk Werk, sector Midden 

Langegracht 18 2313 NT - tel. 522 2727 (ma-vr 9-10 uur) 

• Verzorgingscentrum Lorenuhof 

Lorentzhof 1 2313 GA - tel. 514 9595 

• Vereniging Professoren• en Burgemeesterswijk 

Thomas van Duin (voomtter), tel. 513 1233; Jan La Haye 

(secretaris). Cobetstraat 89 2313 KB. tel. 514 9127; 

Jan Boersma en Mart Dozy (overige bestuursleden) 
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------r --------r-------- 1 
1 Aanmeldingskaart voor 
1 
1 lidmaatschap 
1 Hierbij meld ik mij aan als ~id v~_n de Vere~igi~g Professoren-_ 
1 en Burgemeesterswijk. De 1aarh1kse contnbut1e bedraagt mo 
1 menteel fl. 15,= en kan worden overgemaakt op Po_stbank re
l keningnummer 55.67 .659 o.v.v. l idmaatschap Ver~nig_ing 

Professoren- en Burgemeesterswijk. Deze kaart uitknippen en 
1 inleveren bij de secretaris van de w ijkvereniging: J. La Haye, 
1 Cobetstraat 89, 2313 KB Leiden. 

Naam: ___ ___________ MN 

Adres: _________ ___ ____ _ 

Postcode: 

Telefoonnummer: _____________ _ 

Ik heb het boek Van stadspolder tot beschermd stads
gezicht" w el / niet gekocht (doorstrepen wat niet van toe
passing is). 

Handtekening: ______________ _ 

L--------------------J 
Wijkagenda 
Elke maandag: 
• klaverjassen in de Vredes kerk van 14.00 tot 17 .00 uur 
• Bibliotheek in het Buurthuis Cornelis Joppensz van 14.00 tot 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 tot 10.45 

uur en van 11.15 tot 12.00 uur 

Elke woensdag: 
• Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00 tot 11.00 

uur 
• Societeit voor GO-plussers in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 
• Bibliotheek in het Buurthuis van 14.00 tot 16.00 uur 
• Kinderrestaurant in het Buurthuis vanaf 18.00 uur 

Elke vrijdag: 
• Bibliotheek In het Buurthuis van 10.00 tot 12.00 uur 

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

Elke !erste maandag en dinsdag van de maand staat e 
container vo~r drogisterij Van Harteveld op de Zeemanlaan,r a~:naar 
men oud papier kan afgeven voor een goed doel. 

Colofon 
De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren
Bu_rgemeesterswijk te Leiden. Secretariaat: Cobetstraat 89 2~~ 3 KB 
Leiden. Ingeschreven bij de K.v.K. 40448253. • 
Redaktie voor dit nummer: Thomas van Duin en Jan La Ha 
Met medewerking van: Hans Elstgeest, Rinny Kooi en Fran{e. 
Buurman. 
Vormgeving: Bookman Druk: Mostert en Van Onderen! 

De_~olgende w ijkkrant verschijnt in april 2001. 
Sluitingsdatum copij is: 15 maart 2001. 
Inleveren bij: Jan La Haye, Cobetstraat 89, 2313 KB Leiden tel 
5149127. ' · 
Dit kan in WP of in WORD, op een 3,5" diskette. 
Toezenden per e-mail kan ook: cobet@wxs.nl 

~ stil,~rmtrum 

~ Jethro 
Zaterdag 6 janauari 2001 11.00 - 13.00 uur 

O PEN H UIS met kopje koffie en 
informatie over cursusprogramma. 

13.30 - 14.30 
14.45 - 15.45 
16.00 - 17.00 
17.15 - 18.15 

's middags open lessen (f5,-) 
Proc0cs Yoga 
Proc0cs Yog;i en meditatie 
Proe0es Meditatie en bewustwording 
Proe0c.s Yog;i, stress en onthaasten 

Cursussen in het nieuwe seizoen: 

Yoga 
Yog:i en meditatie 

Yoga, stress en onthaasten 
Omgaan met stress 
Chakra's en onthustcn 

-

Meditatie en bewustwording 
Tai Chi en Chi Kung 
Hclcncle energie 
Cursus Rituelen 

Het Onze Vader in het A= 
Authentic Movcmcnt 
5Rhithm ni Dansmcdimic 

Licht en Liefde werk(t) 

brochure, opgave en inliehtingtn: 

Jédidjah en Han Duindam 
Cobetstraat 79, 2313 KB Leiden. tel: 071 • 513 25 76. 

www.images-words.nl/jethro 
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11 DE UITGELATEN BENDE 

1 

TEL. 071 - 5143588 

De Ambassadeur 

071-5311777 

,•cr-«r, 

gccornbior<rd 

mc1 oudcrwtt 

hcÏ' dienstbaill 

maakt dat 

t1xi-rijdcn ll'C 

een gcnc,egtt' 

k2n zijn 


