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wijl<krant 
Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 

l<on i ngi n nedagfeest 
terug in de wijk! 
Een traditie uit vervlogen jaren wordt 

nieuw leven ingeblazen. Op 30 april 

2001 wordt voor het eerst sinds jaren 

weer een oranjefeest voor de Professo

ren- & Burgemeesterswijk en de Rijn-

d ijkbuu rt georganiseerd. Wie al langer 

in één van deze wijken woont, zal zich 

de feesten op de kruising van de Cobet· 

straat/De Laat de Kanterstraat nog goed 

kunnen herinneren. Elk jaar waren de 

optocht, de spelletjes en het rad van 

avontuur weer een groot feest voor jong 

en oud. Na het polsen van de belang

stelling binnen de wijken bleek er vol

doende animo te zijn om dit jaar een 

nieuwe start te maken en werd een 

Koninginnedagcomité binnen de wijk

vereniging opgericht. Na een aantal 

overlegvergaderingen kreeg het feest 

vorm en werd gekozen om in het eerste 

jaar een "voorzichtige" start te maken. 

Herdenking 4 mei 

Ook dit jaar zal op 4 mei een krans wor

den gelegd bij de "Bevrijdingsboom" aan 

de Zeemanlaan, ter herdenking van de 

gevallenen in de Tweede Wereldoorlog in 

onze wijken. 

De krans wordt om 19.00 uur gelegd door 

de voorzitter van de wijkvereniging, 

Thomas van Duin. Iedereen is welkom 

om deze korte herdenking bij te wonen. 

De bevrijdingsboom is de eerste boom 

in de middenberm komend vanaf de 

Lammenschansweg. 

Uit praktische overwegingen is daarom 

dit jaar gekozen voor het grote school

plein van de Lorentzschool aan de 

Oppenheimstraat (een zijstraat van de 

Burggravenlaan). Hierdoor kan gebruik 

gemaakt worden van de faciliteiten van 

het buurthuis Cornelis Joppensz, dat 

zelf ook mee organiseert, zoals catering, 

stroomvoorziening, toiletten etc. Voor 

een volgend feest zal mogelijk de oude 

locatie weer in ere hersteld worden. 

Het feestprogramma 

Het feest zal starten met een kinderop

tocht met als thema "rollend 011er straat", 

met hopelijk heel veel feestelijk uitge

doste kinderen op fiets, skates, step of 

bijvoorbeeld met bolderkar. De optocht 

Verderop in deze wijkkrant vindt u 

nadere informatie over deze boom en 

andere herdenkingsbomen in Leiden. 
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Een ouderwetse 
koninginnedag 

De afgelopen /oren klonk ,n onze w11k b11 velen hel 

"'cemoed,g gemI1me1 over die echie klnderleeslen 

op konlnglnnedog. De kinderfeesten die 101 halver

wege de /oren zeventig op de Cobelslroollde Loot 

de Konlet5lroor georgonbeerd werden. En voor de

genen die wol ouder zl1n: de leesten die al voor de 

oorlog en vervolgens meteen weer daarna werden 

gehouden. 

'Kon dot met meer terugkomen1', Wt!ld er regclma-

1/g gevraagd. Vorig /oor besloot de w11kvcren1g,ng 

om hel Ie proberen. De voorbereiding" in ieder 

geval al een succes: rwm twinllg w1Ikbcwonc1.t z11n 

zich al weken aan het m spanncn voor het trest 

Ik 211 Ie genieten als i k iedereen enlhOUSIOSI bezig 
z/e. 

Het gooi echt weer lrjken op vroeger. Me i een ver-

51Ndc kinderoptocht, voorafgegaan door een /onlo

recorp• (jeugd-K&GIJ. Een paardentram die o/5 Jon 

Ple21e1 mei kinderen l och11es door de w11k maakt. 

En: een groot spce llestiJn voor kinderen met een 

hapJe en een drankje en een lheolervoowe/1,ng 
loc. 

We dochten notuurlr/k aan d~ 'echie ' /ocol/e, moor 

krczen dil 1001 toch voor zekerheid: hel grole •peel

p/c,n voor de Larenluchoo/lJosephschoo/ aan de 

Oppenhe,mslroal (dus mei Van Vollenhovenkodel/ . 

Als he t weer tegcnz,t kunnen we in he t buurthuis 

schu,/en of te/Is verde r gaan. n ouwcns ook ,vel 

een goed gebaar naar dc1e bedreigde w11kvoor
zicmng. 

De grolc lestcase bent u naluur/1/k: als u als 

oudN.t, kinderen en oudere w,;kbc woncrs massaal 

komt k11ken en meedoen, dan pas " hel geslaagd. 

En m dat geval zouden wc volgend Jaar wel eens 

weer terug kunnen keren naar de 'echte' Jocat,c. 

Du, , chri/1 uw kinderen rn voor de oplochl 

(lie ciders in deze krant} en gemet er van. 

\Ve verwachten u op ons 

eigen oranjefeest! 

Thomas van Duin 

Voorziller Vereniging 

Professoren- en Burgemecstc,sw,;k 

Waar blijft 
'l(unst over de vloer'? 

Dit zullen ve11chillende wijkbewonm zich ongetwij

feld afvragen. Al enkele jaren wo rd t gevraagd om 

herhaling van dil succesvolle initia tief uit 1997, 

waarbij muziek-uitvoeringen bij mensen thuis 

(h uiskame r-concerten) op ttn en dezelfde dag 

bezocht konden worden. 

Door omstand igheden heeft het bestuur nog getn 

kans gezien om de aftrap te geven. Daardoor is h~t 

project helaas verder~rtraagd en wordt iede11 g~

duld, vooral van degenen die zich al hadden g~meld 

om mee te orga niseren, nog even op de proef ge

sttld. Als er enkele wijkbewone11 bereid zijn om 

binnenkort het voortouw te nemen in dit wijkproject, 

dan verneemt het bestuur dit graag. 

U kunt zich melden bij Jan la Haye, t~I. 5149127 of 
e-mail: cobet@wxs.nl. 

In de •oeUporea •a.a het KelUscb

Cbrlateodom 

l-:C.11 pclg, ims1oct1t over hel Ierse schJcr

c1bull1 Dinsck:. De onhcrbcrw.runc 

i,choonhcid, de Ierse IJl} lholog,c, hei 

dniidlsnic cri IM:I l\'cltiscl1-Cl1ns1c11dou1 
111ocdlt,;c11 MIi lo l lr1kccr Cfl l."OfllCmJ>lnl te. 

Bcgck:Kllng Rounld lfcnnM:n cu 

Uolnnd von VJic1. 
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l f) 1/m 28 OklolJ('r lOO 1 
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zal voorafg~gaan worden door niemand minder dan de Jeugd

fanfare van het wereldwijd bekende K&G. Voorde moo,stecre

aties uit de kinderoptocht zijn er natuurlijk leuke prijzen te 
winnen. 

Een deskundige jury zal voorafgaand aan de optocht de deel· 

nemers beoordelen en de winnaa11 later bekend maken. 

Na afloop van de optocht vindt de prijsuitreiking plaats, waar

na er oud,tUJtUt sp,11,ij,s worden georganiseerd voord~ jonge 

jeugd. Bovendien is er als vanouds ook de mogelijkheid om 

e~n rondje door de wijk te rijden in een heuse Jon Plui,r (paar

dentram). Wie vroeger aan de festiviteit~n deelnam zal zeker 

onderdelen uit het programma herkenn~n ~n mogelijk met 

weem~d terugdenken aan d~ze mooie tijd. 

De optocht en s~lletjes zijn dit jaar, i.v.m. de opstart, beperkt 

tot de jeugd in d~ letfiijd van de basisschool, maar natuurlijk 

zijn oude11, opa's en oma's als supporte11 ook van harte wel

kom. 

Als dit jaar blijkt dat er~~, belangstelling is voor de festivi

teiten zal het programma volgend jaar mogelijk uitgebreid 

worden mei andere activitei ten 101 la terop d e dag, zoals 

bijvoorbeeld een rad van fortuin . 

Programmaoverzicht 
10.00 uur opstellen oplochl en ;urerlng (localie 

Oppenhelmslraal voor de Loren/uc hoo/J 

10.30- 11 .30 oplochl •rollend over straal" 

/ 1.45 - 12.00 prl/suilrelklng 

12.00 - 15.00 spel/el/es op hel /eeslpleln (Oppenheim

slraol) 

oonsluilend: lheolcNoorstel/lng •De mln/reus• In 

de grote zaal van hel buurthuis. 
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KoninJinndas 1g61, H0tk Rood~nbvl'Jf,,-fta.at/ 
de MfY nn S~rbtrut Ch.dsc Cour.ani) 

Vrijwilligers gezocht 
voor ondersleuning op de dog zei/ (spel/elies bege

leiden, catering elc) worden nog vri/willlgen ge

zochl. Will u meehelpen, me/dl u don aan via hel 

imchrijllormulier. Ook zoeken wi; nog enkele 

EHBO'ers. 

,-Deelnamebon Koninginnedag 30 april 2001 r 
Burgemeesters- en Professorenwijk. 

D Ja ik d~ met de Koninginnedagoptocht 

Achternaam: _ _______________ _ 

Vooma(a)m(en): 

J/M __ jaar 

J/M _jaar 

J/M __ jaar 

Adres: ____________ _ 

D Ja, ik wil helpen op 30 april 

(s.v.p. naam en telefoonnummer invullen): 
Naam: _______________ _ 

I Tel.nr.: _______ EHBO-deskund ig ja I nee 

L------------------
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Doe mee met de optocht: 

lnschrijuing uoor d, optocht kan door de bijgaande coupon met 

daarop uoor- ,n achttrnoam, adrts ,n l,,ftijd (t/m 12jr.) in te leveren 

op één van de volgende adressen (liefst z.s.m./uiterlijk vrijdag 

20 april): 

D, M,y uan Streef'wkstraot 68 

Vtrdamrtraat 48 

Zttmonloon 28 

Ot deelname aan de optocht is gratis, inschrijving is mogelijk 

tfm 20 april. Een feestelijke uitdossing is natuurlijk gewenst 

en alles op wielen (versierd en wel) is welkom, mits niet gemo

toriseerd . De Oppenheimstraat zal gedurende deze dag ge• 

deeltelijk voor normaal verkeer afgesloten zijn. Wij vragen 

hiervoor begrip van de bewoners en verzoeken hun tevens 

vriendelijk om tijdens deze speciale dag de vlag uit te hangen. 

Deelname spelletjes: 

Voorde spelletjes kan na afloop van de optocht worden inge

schreven op het feestterrein (leeftijd t/m 12 jr.). Tegen betaling 

van f 5,- ontvangen de kinderen een knipkaart voorde ver

schillende spelletjes. Bovendien kunnen ze hiermee een beker 

limonade en een oranje-muffin halen én mogen ze een ritje 
maken met de paardentram. 

Catering/muziek/aankleding schoolplein: 

Het feestplein zal feestelijk worden aangekleed, er zullen 

kraampjes st.aan en er zal muziek worden gedraaid dooreen 

Wortels •an de Europe•• beacba•lng 

Een ma litnttCvc reis door he t land v,m 
d e OcnJnaidcu; he t volk dol de " '1js hekl 

vnn tic Uoom des Lcvcmc bcznt, 

kcm VRn clc f:11ru pcsc l,c~hnving. 
Mei bezoek 00.11 de Ork ney eilande n 

en de dlnndcn lonn ,·11 Sk,e. 

lkgclcidlng lfolruKI vn11 V1icl. 

11•d m 1g!!oC ttrocpss1ut1k:rcls 

van l9 Juli 1/m 12 DIIR115lus 2001 

Voor i11fom1otk:: c.Je 7.onnclJoom 

071 ,!i l231:J7 / l11fifn'l.01111el100m.nl 

Route van de optocht: 
Steek uw vlag uit! 

Oppenheimstraat - Burggraven/aan -
De GIJ•elaar,, traat - Cobct.iraat -
De Loot de Kanterslraat - Thorbecl<eslroat 

Wasstraat - De Mey van Slreell<erkstraat -

De GIJ•eloarsstraat - Burggraven/aan - Oppenhelm
straal 

De bewoners langs de roulc worden v riendelijk ver

zocht om op 30 april de vlag u,t te hangen. 

echte discjockey. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, 

naast koffie, the-een frisdrank zullen eronder andere brood

jes, oranje-muffins, saté en hotdogs zijn. Voor deze consump

ties zullen op het terrein knipkaarten worden verkocht. 

Bij regen zullen de festivi teiten gewoon doorgaan! 

Het Koninginnedagcomité hoopt dat het programma u aan

spreekt en kijkt al uit naar de stapels inschrijvingen voorde 

optocht. Uiteraard heeft het comité op de dag zelf extra onder

steuning nodig voor bijvoorbeeld het begeleiden van de spelle• 

tjes etc. Met vele handen blijft er voor ieder ook nog tijd over 

om af en toe even rond te lopen. Wilt u helpen om van deze 

dag een succes te maken, geeft u dan op als vrijwilligervia het 
inschrijfformulier. 

Namens het Koninginnedagcomité, 

Frank van Akkeren 

Wij danken de volgende sponsors 
voor hun ondersteuning: 

Bloemenshop Rozemarijn 

Brood- en banketbakkerij Raaphorst 

Buurthuis ComelisJoppensz 

Drogisterij van Harteveld 

Dierenshop Eddy Bon 

Speciaalslagerij Ed Nozeman 

Groente- en fnuithandel 't Hofje 

Post-Kantoor-Shop v. Zelm & Stolwijk 

Speeltuinvereniging De Speelschans 
Teeuwen Assurantiën BV 
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Nogmaals parkeren in de wijk 

In onze vorige-wijkkrant is uitgebreid aandacht geschonken 

aan de enquête over parkeren en verkeersveiligheid in onze 

wijk. 

Uit deze enquête kw.am duidelijk na:1r voren dat het ove rgrote 

deel van de wijk geen parkeeroverlast had, maar dat er wel een 

paar duidelijke knelpunten waren. Voor wat de verkeersveilig

heid betreft kwamen de bekende knelpunten naar voren. 

Hoewel over deze plaatsen al jaren wordt gepraat is er tot 

nu toe ~inig aan gedaan. Vandaar dat erdoor de Ouder· 

initiatie(g~p "Kinderen veilig naar school" en de wijkvere

niging voortdurend acties worden gevoerd. Zie hiervoor ook 

het artikel "Actie voor veiliger verkeer rond scholen "Van 

Vollenhovenkade". 

De gehele enquête is met een uitgebreide toelichting naar de 

desbetreffende wethoude-rgestuurd en de afdeling Verkeer. 

Vanuit de afdeling Verkeer is al gemeld, dat men dit rapport 

serieus bekijkt en kijkt wat er met de verschillende knelpunten 

valt te doen. Zo is er bijvoorbeeld een kentekenonderzoek ge

houden om te onderzoeken waar de auto's, die in onze wijk 

worden geparkeerd, vandaan komen. 

Bewoners Lammenschansweg 
bieden parkeerkaarten aan 

Naar aanleiding van onze publicatie in de vorige wijkkrant is 

het bestuur gebeld dooreen enkele boze bewoner d ie vond dat 

er een verl<eerd beeld was geschetst. Hij had wel degelijk last 

van parkeeroverlast en dit diende duidelijk in de enquête tot 

uiting te komen. In zo'n enkel geval wordt de boodschapper 

helaas v-erward met de boodschap. We gaven e-en resultaat van 

een totaal onderzoek onderallt bewoners van de wijk. Anders 

had er geen enquête plaats hoeven te vinden. 

Bovendien blijft het parkeren zeke-ronze aandacht houden. 

Behalve de acties op de lammenschansweg waar actieve 

bewoners proberen parkeerders van buiten (waaronder markt

kooplieden) op alternatieven te wijzen, (zie o.a. bijgaande 

foto) is er nu ook aandacht voor de situatie rond het Stedelijk 

Gymnasium. Hier staan busjes va n het autoverhuurbedrijf 

Budget. In eerste instantie stonden deze vlak bij de huizen, 

maar na brieven van een bewoner, o.a . in het Leids Dagblad 

zijn deze busjes gedeeltelijk verplaatst. Ze staan nu aan de 

Actie ~one~ Lammenschansweg: parilttrbart op "v~emde'" auto 

overkant van de weg, ma.ar ook dat levert weer een gevaarlijke 

situatie op. Het uitzicht achterom is slecht, omdat er een 

bocht in de ~g zit, zodat het achteropkomend verkeer niet 

zichtbaar is voor diegene die links af wil slaan. 

Daarbij komt nog dat de Burggravenlaan een relatief b""de 

straat is, waardoor auto's de neiging hebben sneller te rijden 

dan is toegestaan . 

Het zou natuurlijk zo moeten zijn dat een dergelijk bedrijf zelf 

voldoende stallingsruimte heeft om al zijn auto's te kunnen 

parkeren . Ande~ hoort het feitelijk niet in een woonwijk thuis. 

Ook voor deze en nog veel andere situaties zullen we aandacht 

blijven vragen van de desbetreffende afdelingen en de politiek. 

Jan la Haye 



• NUMMU, 19-APULlOO l Hans Elstgeest De prof ess r 
PetrusJohannes Blok 

Petrus Johannes BLOK, geboren te Oen Helder op 10 januari 

1855. 
Blok was van 1884 tot en met 1893 hoogleraar algemene en 

vaderlandse geschiedenis in Groningen en van 1894 tot 1915 

hoogleraar vaderlandse geschiedenis te leiden. Hier stierf 

hij op 24 oktober 1919. 

Petrus is zoon van C.J. Blok (hoofd van een school in 

Oen Helder) en 0. Ruijter. Hij huwde op 14juli 1881 Maria 

Dorothea Felix en zij kregen drie kinderen. Maria overleed in 

1go8 en Blok hertrouwt op 12 april 1911 met Johanna Frederika 

Kuiper. 

Petrus Blok start zijn opleiding op de school van zijn vader en 

daarna doorloopt hij de Latijnse School (gymnasium) in Alk

maar. Op n september,873 schrijft hij zich in als student in 

de Klassieke letteren aan de universiteit te leiden. Tijdens 

deze studie volgt hij diverse colleges, onder meer bij Cobet, 

Dozyen Fruin. 14 december 1876 doet hij zijn doctoraalexa

men Drie jaar later, op 11 juni 1879, promoveert hij in Leiden. 

Na zijn promotie aanvaardt hij een betrekking als docent 

geschiedenis en Nederlands aan het Leidse Stedelijk Gymna

sium. Dit zal hij tot 1884 blijven doen. De historicus R.J. fruin 

had hem in die tijd aangeraden om, naast het werk op het 

gymnasium, ook in het Leidse gemeentearchief te gaan wer

ken. Door de kennis die hij daar opdeed ontstonden zijn eerste 

werken. In 1883 verschijnt 'Eene Hollandsche Stad in de mid

deleeuwen', en een jaar later 'Eene Hollandsche Stad onder de 

Bourgondisch-Oostenrijkse heerschappij' (er zouden nog twee 

delen volgen van dit werk). Ook al was zijn naam door deze 

werken min of meer gevestigd, hij kreeg toch wel wat kritiek te 

verduren, vooral van Middeleeuwenkenners die meenden dat 

hij zich onzorgvuldig voorbereid en georiënteerd zou hebben. 

1884 is ook het jaar waarin hij wordt benoemd tot hoogleraar 

in Groningen. Hij gaat er algemene en vaderlandse geschiede-

P.J.BLOK'STRAAT -
P J BLOK 1855-1929 

HOOGLERAAR IN O_E GESCHIEDENIS 

nis doceren. In de periode dat hij in Groningen is, onderneemt 

hij zijn zogenaamde 'archiefreizen', naar diverse landen om 

materiaal te zoeken die een belangrijk aandeel in de Neder

landse geschiedschrijving zouden kunnen hebben. Door regel

matige bezoeken aan Italië ontstaat, door zijn inzet, het 

~~derlands Historisch Instituut te Rome dat in zijn Groninger 
t1Jd werd opgericht. 

Het is 1891. Het eerste deel van, wat later zal blijken zijn 

bekendste werk, ziet het licht. Van 'De geschiedenis van het 

Nederlandse volk' zullen nog zeven delen volgen, het laatste in 
1907: ?°k dit werk werd inhoudelijk door geschiedkundigen 
beknt,seerd. Maar ondanks deze kritiek gen·oet h"" t . . •J gro e popu-
lanteot. Intussen houdt R.J. Fruin, hoogleraar in leiden het 

voor gezien. In 1894 verhuist Blok naar Leiden om de le:rstoel 

van hem over te nemen. In deze tijd begint Blok steeds meer 

tijd te besteden aan verschillende tijdschriften waar hij zijn 

medewerking aan verleent, de ene keer als redacteur en dan 
als oprichter. Het t ijdschrift 'Onze Eeuw' •,sm d d " 
toedoen ontstaan. 

e e oorz,Jn 

Zijn tijd in leiden (hij woonde aan de Oud s· IJ • onge wordt 
hardwerkend besteed. Buiten het geven van colleges schrijft 

hij tal van publicaties. Zo publiceert hij veel artikelen in het 

'Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek', maar ook com

plete biografieën van diverse bekende Nederlanders uit de ge

schiedenis. Deze stroom van publicaties en uitgaven bezorgen 

Blok veel blijken van waardering. In 1904 wordt hem door de 

On1mocll11g met de kk:un1jkc wcrvcfü1 g 

vw1 n<lcmlJC:ncmc n<.lc orcllilrctuur, kunst, 

theater, ultzondcUJkc 0G111'Ctl en muzick, 

woar lcgcrM.lc en wcrkclljkhckl vcnunchc11. 

Ucgdd dh1g ChrlsthK: Oruwc z. 

8•dMgsc ~fflCJlt1Stl1dkn: l11 
vnn S 1/m 12juli200 1 

Voor lnfomrntlc: de 7..0IIIIC':hOOIII 

071-5123137 / h1f~,011n<IKJOm.nl 
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universiteit van Mar

burg een eredoctoraat 

in de fi losofie en vrije 

kunsten verleend. In 

datzelfde jaar mag hij 

als voorzitteroptreden 

van het Maatschap der 

Nederlandsche l etter

kunde. 

In 1909 krijgt hij de ti

tel Doctor h.c. in de geschiedenis van de universiteit van Leu

ven. In 1913 werd hij erelid van de Historical Society te London. 

In Nederland werd hij o.a. onde rscheiden als ridder in de orde 

van de Nederlandse leeuw. 

Op 70 jarige leeftijd moet hij, het is 1925, aftreden als hoog

leraar. Dat hij nog niet uitgewerkt was, bewijst zijn biografie 

over De Ruyter van 1928 datals zijn beste werk beschouwd 

wordt. Het is 24 oktober 1929 als Blok zijn laatste adem 

uitblaast na een leven van grote ijver. 

Op maandag 28 oktober 1919 wordt hij op de oude begraaf

plaats in Warmond begraven. 

Was hij in Groningen oprichter van het Historisch Genoot

schap, in Leiden is hij verantwoordelijk voorde oprichting van 

de Vereniging Oud leiden. Blok was ook nog lid van de com

missie van het Stedelijk Museum De lakenhal te Leiden. Jaren

lang was hij curator van de 'Bibliotheca Thysiana', lid van de 

herensociiteit 'Amicitia' en lid van de commissie van beheer 

van de 'Bank van Leening'. 

Alchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappoldt 
Van Bemmelenstraat 21 
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143 
e-mail alchemilla@inter.nl.net 

Folder op aanvraag 
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Zonnepanelen in de wijk 

Misschi•n is het u opgtvall,n dat het dak van ttn tnkelt wo

ning hitren daar wordt opgtsitrd door grot,, blauw gekleurde 

panelen. Ook in onz, gtmttntt zijn zulk• panelen tt btwon
deren, als u dooronzt wijk loopt, ziet u er misschien wel ten 

paar. In ieder geval in de Thorbtcktstr"t, waar ik dt a(gtlo

pen zomer op het dak van mijn huis ttn aantal van dit blauw,e 

panelen heb laten installeren. 

Wellicht heeft u z, gtzitn en heeft u zich a(gtvraagd wat dat 

te beteken•n had. Misschien heeft u zich opg,wonden dat ie

mand het in zijn hoofd haalt om de fraai• gtglazuurde dak

pannen van zijn woning te laten halen en te vervangen door 

zulke foeilelijke blauwe platen. De meningtn zijn verdeeld. 

Ook binnen de gemeentelijke wtlstandscommissie. 

Wat zijn dezt blauw,e platen prtci,s? Htt zijn zonntstroom

panelen, in principe grote platte transistortn, dit (zon)licht 

zonder vee/ omhaal omzetten in pure elektriciteit. Het idee 

komt oorspronkelijk uit de ruimtevaartindustrie, waar zon

nestroompanelen worden gebruikt om elektrische entrgit op 

te wtkken voor satellieten die om de aarde draaien. Tegt n• 

woordig word,n zonnestroompanelen ook gemaakt om het 

aardse milieu te helpen ontzien. Zonlicht is warmte, dus ener· 

git, en zonneschijn is nog altijd gratis. Elke kilowatt elektrici

teit die door zonnestraling wordt opgewekt scheelt wee reen 

beetje brotikasgas, luchtverontreiniging •n afval. Via ttn 

slimme elektronische schakeling produceren de panelen elek-

trische wisselstroom van 220 volt. Dezt gaat via een snoer met 

een stekkt rgewoon het stopcontact in/ Omdat de panelen op 

het dak verbonden zijn met de elektrische installatie van mijn 

huis, wordt de opgewekte stroom meteen door apparaten in 

mijn eigen huis gtbruikt, bijvoorbeeld door de koelkast, 

lampen, ventilatie, noem maar op. 

meetdraad die naar,, n connector op mijn personal computer 

gaat. Als d• zon schijnt, verttlt ,en programmaatj• op mijn PC 

hotvttl stroom elk paneel afzonderlijk levert en wat alle pane

len bij elkaar produceren. 

Wat kost dit fraais en wat levert dit op? Heb ik trwat aan, hebt 

u er wat aan? Hebben wij er met z'n allen wat aan? Krijgt u 

geen herrie met de gemeente? Moet het dak van uw huis naar 

het zuiden wijzen? Kunt u panelen op een plat dak monteren? 

Dat zijn allemaal vragen waarop ik hier ge,n antwoord kan 

geven omdat erte weinig ruimte voor is. Bent u geïnteres

seerd, bel dan het energiebedrijf. Ik heb mijn eigen ervaringen 

als gebruiker op het Internet gezet, en hier publiceer ik ook 

maandelijks de opbrengst van mijn zonnestroom panelen. 

Overdag, tijdens de dure uren, wekken mijn panelen stroom 

voor mij op, en tijdens de goedkope uren 's nachts gebruik ik 

stroom van het energiebedrijf. 

Dit jaarligt er een flinke subsidie te wachten op de liefheb

bers. Rijk wordt u niet van zonnestroom, want als u de investe· 

ring puur economisch bekijkt, is zonnestroom nog altijd veel 

en veel duu,der dan de stroom van het energiebedrijf. Toch ga 

,k bewuster met elektriciteit om dan vroeger, zeker nu ik mijn 

eigen elektriciteitsmeter op een zonnige dag terug kan zien 
lopen. Op jaarbasis gaat het stroomverbruik van mijn huishouden 

met ongtveereen kwart omlaag, en dus ook de elektriciteitsre

kening. Dat is alvast verdiend. En ... tr is g••n accu of batterij, 

geen ingewikkelde meet· en regelapparatuur, geen pompen, 

geen herrie en geen mechanische dingen die snel kapot gaan. 

Op het dak ligg•n de blauwe panelen. Onder het dak heb ik 

alleen een aansluitdoos van waaruit een snoer naar een stop

contact gaat. Het enige dat ik extra heb aangeschaft is een 

Mijn zonnestroom-website is te vinden via 
http://taildrag.myweb.nl 

Floris Wouterlood 

Thorbeckestraat 33 
e-mail: Rorin56@hotmail.com 
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Wijk raakt na 25jaareigen centrum kwijt 

Buurthuis Cornelis Joppensz sluit 
toch de poorten 
Na een jaar uitstel heeft d• Lt idse Wt lzijnsorganisati• (LWO) 

toch beslott n om buurthuis Corntlis Joppt nsz komende 

zomer te sluiten. Dit is een klap voor it dtrttn ditzich heeft 

ingespannen het buurthuis te behoudt n, zoals dt cursisttn, 

dt docenten, de vrijwilligers, dt behterdertn dt wijkvtrtni· 

ging. Cornelis Joppensz zal dan gthtel gehuurd worden door 

de COKL voor kinderopvang. 

De LWO ht•ft op 16 maart jongstleden met dt gtmttnt• 

Lt idt n en dt Hocktyver,niging Room burg ,en convenant 

gesloten. Hierin is afgesproken dat vanaf september dit jaar in 

het clubhuis van de sportclub naast het Roomburgerpark en

kele 'buurthuis'-cursussen zullen worden aangeboden. Het zal 

gaan om activiteitt n voor kinderen en jonger,n die overdag 

plaats vinden . Naast enkele bestaande cursussen zu llen vol

gens stadsde,lmanagerZuid/West van de LWO, Elly van der 

Horst, ook 'vernieuwende activiteiten' ontwikkeld gaan wor

den, als ttn combinati• van sport en welzijn. Het kinderres

taurant was overigens al sinds januari van dit jaar dicht, aldus 

Van der Horst. Alle overige cursussen zullen worden overgehe

veld naar de buurthuizen Vogelvlucht en Matillo. In de ruimte 

van het Dienstencentrum voor ouderen aan het Professoren

pad wordt hoogstwaarschijnlijk ook een cursus voor ouderen 

ondergebracht. 

Het huidige clubhuis van Room burg zal binnenkort gesloopt 

worden om plaats te maken voor een geheel nieuw gebouw. 

Hierin huurt de LWO dan een ruimte die met een vouwwand 

van de kantine wordt a(geschtidtn. Cursussen zullen uitslui

ttnd overdag wordtn aangeboden: in de avond wil de sport

v,reniging htt gehelt gebouw voor zichztlfter beschikking 

hebben. Over de precitst regeling wordt nog een huishoudt· 

lijk reglem, nt opgesteld tusstn LWO en Room burg. Of er ook 

een aparte functie van beheerder/coördinatoren ondersttuner 

van docenten komt, kon Van der Horst nog niet zeggen. 

Dtzt hele operatie is ,en klap voor het welzijnswerk, het cur• 

susaanbod, het vrijwilligmw,rk en de sociale contacten in 

onze wijk, naar de mening van het ~stuur van de wijkvereni

ging. Er zal nu niet meer één vast centrum in de wijk zijn waar 

btwoners van alle letftijdsgroepen en wijkorganisaties, zoals 

de wijkver,niging, terecht kunnen. Het gehtel verdwijnen van 

een cursusaanbod in de avonduren in onze wijk is evenet ns 

een verarming. Het is zeer de vraag of bewoners bereid en in 

staat zijn om naar,en andere wijk aft• reizen om daar een 

cursus te gaan volgen. Dit staat nog los van de daar beschik

bare capaciteit: voor sommige cursussen beS1aan wachtlijsten. 

Het alternatief in het clubhuis is erg schraal. Het wordt geen 

gedttld gebouw, zoals ooit de bedotling was; de LWO wordt 

gewoon huurder van een bescheiden ruimte die al leen overdag 

gtbruikt mag worden. En: gaat het eigenlijk wel lukken om de 

nieuwbouw voor het nieuwe seizoen gereed te hebben? 

Thomas v1n Duin en Jan La Hayc 

l<erstboom aan de Zeemanlaan weer groot succes 

Alweer voorde vijfde keer werd op het plantso,n aan de Zeemanlaan een grote Kerstboom ge· 

plaatst. De feestelijke ontsteking van de lichtjes trekt ieder jaar een groter publiek en werd dit 

jaardoorzeerveel kinderen en ouders bijgewoond. De glühwein, limonade en chocomel von

den daarbij gretig aftrek en ook menig kerstkransje werd verorberd. Voor het eerst werden er bij 

deze gelegenheid kerstliederen gezongen. Dit gebeurde met groot enthousiasme en zal moge

lijk de komende kerst een vervolg hebben met een muzikale beg,leiding door buurtbewoners. 

Wij hopen dat u ook dit keerweer genoten heeft van dit lichtpunt in de donkere dagen. 

Namens de wijkvereniging en de werkgroep Zeemanlaan, Fr.ank \'.1n Akkc~n 



- NUMM61. l9-APIJLJ001 

Gemeente belooft maatregelen 

Opnieuw actie voor veiliger verkeer 
rond scholen in de wijk 
De Ouder-initiatiefgroep "Kinderen vtilig naar school" en de 

wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk vinden de 

"'rkeersvtiligheid in het gebied rond de vtrschillende basis

scholen nog steeds onveilig en vaak gevaarlijk. Daarom werd 

er onmiddellijk na de voorjaarsvakantie weer actie gevoerd. 

De actie richtte zich in eerste instantie op andere ouders van 

schoolgaande kinderen - die werden op gevaarlijke situaties 

rond de scholen gewezen - maar ook op de gemeente. Wet

houder Hillebrand (vtrkeer) kreeg samen met een aantal 

medewerkers na afloop van de ochtendspits een rondleiding 

langs de knelpunten in het gebied. 

Door de aanwezigheid van zes gebouwen van de Lorentz

school, de Roomburgschool, de SintJosephschool en 

kinderdagvtrblijfhet Peuterpalet, is de verkeerssituatie bij 

het brengen en halen van de kinderen zeer onoverzichtelijk. 

Ouders en kinderen komen te voet, met de fiets, per 

brommer of scooter en in de auto en hinderen elkaar vaak. 

maatregelen worden getroffen in de inrichting van het scho

lengebied. Zij denkt daarbij aan méér eenrichtingsverkeer, 

een betere verkeerscirculatie, het doortrekken van stoepen en 

het plaatsen van paaltjes om dubbel parkeren tegen te gaan, 

zoals dat nu regelmatig op de hoeken van de Van Vollenhoven

kade met de Asserstraat, Scholtenstraat en Oppenheimstraat 

gebeurt. In dit pleidooi weet de groep zich gesteund door de 

landelijke organisatie voorvtrkeersveiligheid 3VO. 

Bij de ingangen van de scholen werden pamfletten uitgedeeld 

aan ouders, leerkrachten en leerlingen. Hierin riep de initia

tiefgroep met een reeks tips en verkeersregels op het eigen 

'verkeersgedrag' te verbeteren. Wethouder Hillebrand nam het 

eerste exemplaar in ontvangst om daarna door de straten rond 

de scholen te wandelen. De gemeente is niet ongenegen om 

va n het gebied een 30-kilometerzone te maken. Op de eerste 

dag van het schooljaar, vorig jaar augustus, werd een soortge

lijke actie gehouden. Volgens de initiatiefgroep is het vtr• 

Dubbel parkeren of parkeren op de stoep is geen uitzondering. keersgedrag sindsdien verbeterd maar nog lang niet veilig 

Er doen zich dan ook geregeld kleine aanrijdingen en bijna- genoeg. Op aandringen van de Ouder-initiatiefgroep heeft 

ongelukken voor. Daarom, vindt de initiatiefgroep, moeten er de gemeente Leiden nu toegezegd met maatregelen te zullen 

Oude~ delen op s maart actie-pamflrtten uit, ook aan wethouder Hillebrand van 'lfritttr. 

komen om het scholengebied veiliger te maken. De ouder

groep zowel als het bestuur van de wijkvereniging hechten er 

overigens aan dat de bewoners in het scholengebied in een 

vroeg stadium geïnformeerd worden en hun zienswijze kun

nen geven. 

Daarnaast vinden de ouders de verkeerssituatie op de 

Burggravtnlaan en de De Sitterlaan gevaarlijk. De straten 

worden volgens hen door automobilisten als een racebaan 

gebruikt terwijl er op schooldagen zo'n tweeduizend kinderen 

en hun ouders oversteken. De gemeente zegde toe dat de eer

der beloofde verbeteringen op de De Sitterlaan en de Burggra

ven laan dit jaar eindelijk in uitvoering zullen komen. Het gaat 

om: 

Het opnieuw aanleggen van bushaltes zodat bussen op de weg 

stoppen en niet bij inhammen. Auto's moeten dan wachten 

maar fietsers kunnen via vrijliggende fietspaden doorrijden. 

Verder komen er twee zebrapaden bij de Oppenheimstraat en 

knipperlichten bij belangrijke oversteekpunten. Tot slot zal de 

gevaarlijke bocht in de De Sitterlaan ter hoogte van de Van 't 

Hofrstraat een andere constructie krijgen. 

Stochemhoeve opent 
haar deuren 

Op 5 april a.s. is de officiële opening van de Stochemhoeve. 

Dit is een kampeerboerderij van, voor en met geestelijk 

gehandicapten. 

Er is een camping aan verbonden en een groepsverblijf, 

die het mogelijk maakt dat gehandicapten er een vakantie, 

een familieweekend of een midweek kunnen doorbrengen. 

Het is een mooie boerderij geworden met een rieten kap, 

die in de omgeving zeker niet misstaat. 
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Meer reacties en meer informatie over de ouder•initiatitf• 

groep: Roos van Gelderen, Duyvendakstraat 10, 2313 PZ Leiden 

Bloel eo ooderpn& n.o het Kathulame 
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Lichtmasten en het kunstgrasveld 
van Sporting Trigon 

Korfb•lve,.,nigrng Sporting Trigon heeli sinds vorrgi"reen 

ku nsrgraSvtld. Met ing•ng v•n her nieuwe seizoen zijn ook de 
ni~uwt lichtm.1sttn in gtbrvik gtnomtn, waarovtrvorig Jair 

vttl commotit is ontstaan bij dt ""burrn .. , dit op dt ZOf!ttr

woudsesingel wonen. Deze lichrmasren zijn noodz•kelijk in 

samenh•ng met een kunstgrasveld om ervoor re zorgen dat in 

de "donke"'" •vondu"'n ook getraind en zo nodig gespeeld 

hn worden. Her kunstgras moet ervoorzo,gen d•t her veld 

her gehele seizoen bespeelb••r is. 

Oir • lies h•ngt samen mei her steeds verder stijgende nive•u 

van de ve"'niging Sporting Trigon. Om in de •llerhoogste klas-

se re kunnen spelen zijn deze voorzieningen een noodz•• k. 

Tijdens het trainen werken de lampen op "halve" kracht en bij 

het speltn v•n wtdsrrijden in de hoo(dkl•sse, •Is dit in de don

ke"' uren moet gebeu,.,n, op "hele" kracht Dar l••tste ge

beurt gelukkig niet •1 te v••k m•u je kunt d•n rustig onder 
de lampen een kra nr lezen. 

V•stgesreld kan worden d• t htt r,,,.,in alleen in de 

"zomer"ma•nden gebruikt wordt. In de najaars- en winter• 

periode wordt er in de hallen gespeeld, zodat dt overlast in de 

winte~riode minimaal zal zijn. 

Het is de bedoeling dat het veld nu veel intensievtr gebruikt 

zal gaan worden. 

De omwonenden zijn daar nier echt blij mee. Ze wisten welis-

waar dat ze naast een spomefftin gingen wonen o(woondtn, 

maarzijn niet verheugd over de laatste ontwikkelingen. Zij 

vrezen een verdere achteruitgang van het leefklimaat doorttn 

steeds intensiever gebruik van het veld en natuurlijk de extra 

verlichting. 

Doordat ernu kunstgras ligt kan het veld ook voor andere 

doeleinden worden gebruikt zoals tennissen. Dt banen daar• 

voor zijn reeds a(getekend. 

Het is duidelijk dat niet iedereen berichten over sport en enfo( 

ruimtelijke ordening volgt o(kan volgen en dan gaat piekeren 

of een dergelijke nota gevolgen kan hebben voorzijn/haar om· 

geving. Dit is meer voor mensen die op specifieke terreinen 

bekend zijn en ambtelijke taal kunnen omzetten naardttigen 
situatie. 

Overigens zijn daarvoor, volgens de voorzitter van Sporting 

Trigon, nog gttn vastomlijnde plannen. 

De omwonenden hebben aangekondigd de ontwikkelingen 

kritisch te blijven volgen. 

Binnenkort is erweereen gesprek met de beherende afdeling 

van dt gemttnte. 

Tijdens ten hoorzitting over het terrein bleek vorig jaar dat de 

gemttnte ttn en ander reeds ttn aantal jaren geleden had 

aangekondigd in een "sportnou•. 

Ook het bestuur van de wijkvtreniging beschikt over onvol

doende menskracht en inzicht om in een vroegtijdig stadium 

te kunnen reageren. Ook wij krijgen lang niet alle informatie 
van de gemeente. 

Vandaar ook deze oproep. Weet u iets of merkt u iets informeer 

het bestuur. Wij kunnen dan proberen het onder de aandacht 

te brengen van anderen, die wellicht met hetzelfde probleem 

kampen en vooral ook onder de aandacht van de bestuurders. 

Onze wijkkrant wordt op het stadhuis wijd verspreid. Zeker 
0nder alle raadsleden en andere direct belanghebbenden. 

J,101..1 Hoy< 
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Herinneringsboek oogst veel lof 

Tot veler verrassing ,s gebleken, dat het herinneringsboek over 

de wrik Van nodspoldtr rot b,,ch,rmd 11od19urcht zeergotd rs 

ontv•ngen. 

Her rdee om her boek brJ de leden aan huis te bezorgen, zo•ls 

eerder was vastgelegd, leverde re veel problemen op. De logrs• 

tiek er omheen vroeg veel menskracht, dre nrer op korte ter· 
mijn beschrkbaarw•s. Het kon rmmers gebeu,.,n, dal er 3 of 4 

keer op <'<'n ad"'s moest worden ierug gekomen. 

Hoewel we als bestuur, op grond van de toenmalig beschik· 

bare informatie, optimistisch hadden ingezet mer een oplage 

van 3000 bleek achteraf de vraag her •anbod ruim te over• 

treffen. 

811 de verspreiding van het boek IS vana(her begin een aantal 

durdelrjke cnreria gehan1eerd. 

Dt leden hadden •bsolure voorrang, maar 

1. alleen leden, dit de contrrbulrt van zooo betaald hadden 

kregen het boek gratis. 

2 Leden die achterliepen met de contributie konden het 

boek kopen regen betaling van het lidmamchapsgeld. 

Daarvoor werd ttn systttm ontwo~n met witte en groent 

bonnen. Dat systttm heeti in de praktijk uitstekend gewerlct, 

omdat dankzij deze bonnen de boeken ook op de diverse ver

kooppunten afgehaald konden worden en men niet alleen af

hankelijk was van de bestuursleden. Bovendien kon er nu met 

lln centrale lijst worden gewerkt. Bij twijfel kon de penning

meesterworden ingeschakeld. 

Het mertndeel van de leden heeli binnen de ttrstt termijn het 

boek opgehaald. Toch bleef er nog een gat over. 

Leden of ex-leden, dre her boek nog nret hadden opgth•ald 

hebben rn ianuan nog een tweede bnef gehad in ttn allertaat· 

ste poging hen brj111ds te rnformertn . Ook hierop ziJn nog en

kele ,.,,cties gekomen en nog steeds komen leden om een 

boek. 

In december was deverlcoopvoomad voorde winkels op. 

NatuurlrJk zrJn er nog wat boeken over. Gelukkig wel. Maar 

elke aanvraagdre nu voorttn boek binnenkomt word1 ttrst 

door her bestuur bekeken. 

Eris ook nagedacht overttn mogelijke herdruk. Ot kosten van 

ttn herdruk zijn bekend, maar onduidelijk is nog hoe de drver

st rech1en liggen. Bovendien IS het dan de vraag of het om een 

gecorrigeerde versie zou moeten gaan. 

Bij de aangevraagde rtchten voor het gebruik van foto's en 

teksten hebben het toenmalrge bes1uur en de redaclre zrch 

des1ijds gebasttrd op ttn ttnmalrge druk met ttn beperkte 

oplage. Nu blijkt dat de oplage zo'n 1000 boeken hoger had 

kunnen liggen - ttn lager aantal is financieel geen logische 

optie - ligt de uitgangssituatie genuanceerder. 

Mensen met tekst· en/o(fotortchren zouden nu een vergoe

drng kunnen vragen. De vraag is of deze vergoeding opwttgt 

1egen de kosten. Dit moet nader uitgezocht worden 

Uiteindelijk httfl het boek, dankzij de velt sponsors, de vere

niging geen geld gekost. Wij mogen als wijkvtren,ging gttn 

winst maken. Het geld dat we binnenkrijgen moet ook weer 

worden uitgegeven. Anders lopen we onze subsidie mis. Het is 

daarom dat we bezien of we met de extra gelden, die we bin

nen hebben gekregen e.xtra activiteiten kunnen ontplooien. 

o, realiteit gebiedt ons echterte melden dat dit slechts een 

i!l!nmalige extra activiteit kan zijn. Dit zou, misschien , nog

maals, een herdruk kunnen zijn. 

U hoort ervan. 
Jan La Haye 
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Cronesteyn: koffie en excursies 

Hallo, ik ben Maya en wil graag iets vertellen c,,,er het bezoe• 

kerscentrum Het Reigersbos dat , zoals u weet, in het Polder

park Cronesteyn ligt. Zo niet dan wordt he t tijd eens te ko men 

kijken want we zijn al bijna een jaar open en organiseren sa· 

men met verschillende organisaties activi teiten. Ik ben er zelf 

sinds de opening in mei 2000 a ls vrijwilliger bij betrokken. 

De Vereniging Vrienden Polderpark Cronesteyn, het IVN (Vere• 

niging voor Natuur· en Milieueducatie) en de werkgroep IVN• 

jeugdactiviteiten organiseren op dit moment de meeste 

activiteiten. 

Anderen die ook wat willen organiseren zijn welkom. Er wordt 

bijna iedere zondag een activiteit georganiseerd. Deze kan zo• 

wel binnen in het centrum plaatsvinden maar h•t is natuurlijk 

veel leuker de natuur van het Polderpark t• beleven, te ruiken 

•n misschien wel i•ts te proov, n. U begrijpt h•t denk ik al, ik 

wil u ,ig•nlijk vrag•n een k••rtj• t• komen kijken. 

Wij, h• t IVN, verzorg•n i•d•re maand ••n excursi• al dan niet 

in combinatie met een practicum onderdeel in het bezoekers· 

centrum. Dit jaar hebben we de bomen en takken al uitgebreid 

bestudeerd en zijn w• ook de polder ingetrokken. We zijn ook 

onze gov•d•rde vrienden in het park gaan bekijken en beluis· 

teren. H•t was m•t recht, iedervog,ltje zingt zoals het gebekt 

is. W• hebben ti,ntallen vogels g,hoord •n gezien zoa ls d• 

ki• k•ndi,f, roodborst, koolm,,s, staartmees, knobbelzwaan, 

groen• sp,cht •n niet t, verget•n onze op ttn na kleinst• 

vri,nd in N•d•r1and, het wint•rkoninkj,. Het klinkt misschi•n 

wat raar maar we werden onderw•g 'uitg,lachen'. Gelukkig 

clelaat-t 
kromhout 

makelaardij o.g. 

was h•t d• groen, specht d ie ook ,v,n liet horen dat hij er was. 

Maar d• vog•I di• ons op dit mom,nt het m••st kan fasciner•n 

is d• blauw• reiger. Hij is op d it mom•nt m•t vel• soortgeno· 

ttn in d• reigerkolonie bezig met d• vorming van e,n g,zinn,

tje. W• zijn daartijd• ns de •xcursi• natuu rlij k w,zen kijk• n 

hoe h• t met d• g,zinsuitbreiding gaat. Of er al jong•n zijn 

g•boren is ons nitt g•h•el duidelijk geworden. 

Volgende maand, op 29 april, gaan w• weer op vogelucursie , 

gaat u dan ook meel 

Mocht dat niet lukken dan hebben we nog een aantal and•re 

•xcursies in de aanbieding. In mei breng•n we "n bezoek aan 

d• moerastuin, in juni gaan we de libell•n •n vlind•rs bestud•· 

ren, in juli gaan we h•t waterl,ven bekijken. Verder willen w• 

in augustus d• boer gaan bezoeken en in september is het 

voor sommigen •en be• tj• gri•zel•n als we naar d• spinn• n • n 

bod•mdiertj•s gaan kijken. In oktober gaan w• op zoek naar 

d• bess•n en zad•n die h•t pold•rpark heeft voortg•bracht d it 

jaar. Htt (')(Cursieschema vindt u eldm in dit blad. 

Dit is maarten greep uit de activiteiten die in het Polderpark 

Cron,steyn worden g•organiseerd. Ik kan wel zegg•n dat er 
grot• bedrijvigheid is in h• t park. Ik kan dan ook aanbevelen 

••ns een kijkje te komen nem,n. 

En, op i•d•re zondagmiddag kunt u in het bezoekerscentrum 

t•recht voor een kop koffie, thee, fris of ijs. 

Tot zi•ns. 

071 5168080 
Lammenschansweg 76 
2313 OP Leiden 
Telefoon 071 - 516 80 80 

Planciusplantsoen 26b 
2253 TS Voorschoten 
Telefoon 071 - 579 31 00 

~ 
NVM 

Maya de Vttr 

NU"4MC& 19-AJII.JLlOOt -

Programma in en rond Het Reigersbos april - juli 
Openingstijden bczocker<crnlrum 'Hel Reigcrsbos" iedere ,ond,19 van 14- 16.00u, en op werkdagen als de beheer

der e r as Let op de gchrsrn vlagl 

Tenloonslelllngen 

8 april 

14.00-15.00u 

8 april 

14.00-1530u. 

Schaap en wol, v,1n december- 16 april 

B1wn, van 21 apnl- 17 Jlinl 

Egrl,, van 24 Juni - 28 okt 

In d<" Lomrr ook 75 Jaar Le1d~e srhoolluinen Beeldentum en natuurkun.sl 

Vragcnuurljf' Be~luursleden 

van dr Vcrrniglng Vrienden 

Poldrrpark C ronrsicyn vcrtellrn 

u graag Vdn aUe, over het park 

J{jJkcn naar reigers 

O rg .. IVN-Jcugdoct1v1le11en 

17 junJ Vm 28 okt. Egcl-tentoonslelhng 

17 Juni 
14.00-15 30u. 

Org aJd Naluur• en l).ltlJeu

educalle 

Excursie lil dE" Moera.stum, met 

,1ls thema d" spl"Clale planten rn 

dieren dtP we h1rr aantreffen 

Org., VVPC 

22 april Vm 11 juni Tcnloonstellang B11en 

22 april 

13 30u 

22 aprll 

13.30u 

29 aprU 

12 00- 14.00u 

6 mei 

14.00-16.00u 

13 mei 

14.00-15 30u 

20 mel 

14.00u 

27 mei 

14.00-16.00u. 

10 Juni Vm II aug. 

Org. B11envrrcnagang Le iden e.o. 

Opening b11cn1cnloon,telltng, 

met diverse df'mon.slrallcs 

Excursie Bomen en stnnken 
(bloesem!) 

Org W PC 

Excursie Vogels (Weide, 

~1ocrastuin en Votkstumen) 

O rg · IVN 

Ocmonslrallc en u1lleg over 

B11en en b11enproduclen 

Org : Imkers John e n ManJke 

Dnebcrgcn 

Romeinen in CroneSleyn. 

O rg.: IVN-Je ugdact1v11c 11e n 

Excursie naar de B11enS1al 

O rg .: Imkers John en ManJke 

Dneberge n 

Excursie in de Moernstuin 

Org.: IVN 

Zomer-natuurpad. ZeUslandig 

te lopen route me i een 

opdrachten-bu ndel me i vcrhaal

l]es, vragen enz. 

Org.: ald. Na tuur- en rruheu
educatac 

24 Juni 
14.00-16 OOu 

8 juli 

14.00- 16.00u 

15 juli 

Excursie Libellen en vlinders 

Org IVN 

Waterd1ert1es, een prachcum met 

excursie (of 22 JU hl 
Org !VN 

ln een slootJe vissen mei een 
schepne t 

Org IVN-Jeugdactw11e 1ten 

De p rogramma·s van IVN-1eugdactJV1tc1ten zijn bedoeld 

voor kinderen van 9-14 Jaar. Jongere lunderen z11n ook 

welkom maar samen met een begeleider. 

Alle andere actJv1te1ten z11n geschikt voor volwassenen 

en kmdercn 

Bezoekerscentrum bel Re1gersbos valt onder de veranl• 

woording van de afd. Natuur- en Milieue ducatie van de 

yemccnle Leiden. Hel beheer en gebruik wordt afge

stemd met de gemeentelijke sectoren Wijkbeheer, en 

Ondersteuning. Voor de zondagopenstelling, de diverse 

cducaheve act1V1te11en en 1cn1oonslellingen werken di

verse vn1w1lhgers mee van de veren1g111gen/mstelhn• 

gen 

- IVN: Vereniging voor natuur- en milieueducatie 

- VVPC1 Vereniging Vriende n van Poltlerpark 

Cronesleyn 

- Natuurmonumenten 

- NJN/NJM: Nederlandse 1eudbonden voor natuur-

en milieustudie 

- 811envererugin9 Leiden 

- Stochcmboeve mei camping 
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De Hollandse Linde 
De herdenkingsboom in de buurt 

"Lttntjt Lmdt Lotjt loptn langs dt Langt 

Lindtlaon". Zou Leentje aan Lotje ook de 

naam Hollandse Linde hebben geleerd 

toen zij langs die bomen liepen? Het is 

deze soort Linde die vaak langs wegen en 

in steden wordt aangeplant, zoals bijvoor

beeld de bevrijdingsboom aan de Zeeman

/aan. De laatste jaren wordt hierdoor de 

wijkvereniging op de avond van 4 mei een 

krans gelegd ter nagedachtenis aan de 

gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Lindes worden vaak aangeplant ter gele

genheid van historische gebeurtenissen. 

Toen Wilhelmina, Juliana en Beatrix ko

ningin werden is dat ook in Leiden ge· 

beurd. Die bomen kunnen nu ook 

gebruikt worden om een indruk te krijgen 

van hun groeisnelheid. Daarbij moet men 

allerlei factoren die de ontwikkeling beïn

vloeden even vergeten. 

Ik heb op 1 meter hoogte boven de grond 

hun stamomtrekgemeten. De Wilhelmi

naboom (6 sept. 18g8, in het Plantsoen 

dichtbij de Plantage) heeft een omtrek 

van 2.27 meter; de Julianaboom (6 sept. 

1948, tegenOYerhetGerecht) meet 1.81 

meteren de Butri•boom (30 april 1980, 

tegenOYerGr.avensteen) is slechts 0.64 

meter. Men heeft mij verteld dat de Linde 

aan de Zeemanlaan niet de oorspron

kelijke is. Wat er met die vorige boom is 

gebeurd weet ik niet. De omtrek van de 

stam, 1.29 meter, duidt erop dat de boom 

jonger is dan de Julianaboom, dus geplant 

is na 1948. De genoemde bomen zijn nog 

relatief jong en klein. Ze kunnen wel 6oo 

jaar worden en io meter dik want in Aken 
sta.at zo'n kanjer. 

e u t 
Rinny E. Kooi 

De Hollandse linde, Tilia uulgaris Hayne, is een kruising tussen 

de Zomerlinde, T. platyphyllos Scob., en de Winterlinde T. ca,da-
to Mill. De Hollandse linde is te herkennen aan het grote aan

tal loten dat altijd aan de voet van de stam wordt gevormd. 

Van oorsprong horen deze bomen in Nederland thuis. Uit on

derzoek aan stuifmeelkorrels is bekend dat tijdens de laatste 

ijstijd de Linde uit ons land en het overgrote deel van Europa 

was verdreven naar Zuidoost-Europa. Ongeveer 7000 jaar v. 

Chr. was de Linde terug in ons land. Gedurende het Atlan

ticum groeide de Linde over.al in het wild; tussen 3000 en 1000 

v. Chr. begon een achteruitgang die tot op heden voortduurt. 

Aan stuifmeel kan men ook honing herkennen. Lindebloesem

honing is voor liefhebbers een lekkernij. Als de Linde bloeit 

hangt er een heerlijke frisse geuren gonst het van de insecten 

die erdoor worden aangetrokken. Zij verzamelen dan nectar 

dat door Lindes overvloedig wordt geproduceerd. Arjen Neve 

is een imker van de bijenvereniging die in het polderpark Cro

nesteijn het clubgebouw heeft. Hij tekende stuifmeelkorrels 

voor een boek over stuifmeelonderzoek van honing. Volgens 

dit boek bevat lindebloesemhoning naar verhouding weinig 

stuifmeel. De tekening van de linde is van zijn hand. Hierin is 

te zien dat de Linde een van de weinige bomen is waarvan het 

bloemetje goed ontwikkelde kelk-en kroonbladeren, meeldra

den en een vruchtbeginsel heeft. Ook laat de tekening zien dat 

de bladeren hartvormig zijn. Na de bloei worden de bolvorm i

ge zaden met behulp van een schutblad door de wind ver
spreid. 
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Niet a ltijd worden Lindes gewaardeerd. In de zomer zitten de 

bladeren onder de bladluizen. Bladluizen produceren "luizen

melk", dat is honingdauw en dat valt op de onder de bomen 

geparkeerde auto's. Mieren houden wel van deze meeldauw

productie. In Lindes zirt men vaak optochten van mieren die 

de luizen gaan melken. 

Als men Lindes snoeit lopen de bomen gemakkelijk weer uit. 

Daarom kan men goed vormsnoei toepassen en door hun tak

ken te "leiden" lei lindes kweken. Deze lei lindes werden vroe

ger gebruikt als zonnescherm. Voor de Burcht kan men op 

een warme dag heerlijk onder een lei linde in de schaduw zit

ten (met een pilsje). 

Over Lindes is veel te schrijven. Ze komen voor in spreekwoor

den, rijmpjes en liedjes, sagen en sprookjes, in volksgeloof en 

volksgebruik, in (aardrijkskundige) namen, op wapens, zegels 

en schilden. Lindebloesem en Lindehoning kennen een aantal 

medicinale toepassingen . 

Het Latijnse Tilia betekent Linde. De naam Linde is zo oud dat 

men niet zeker is van de oorsprong. Het zou kunnen zijn afge
leid van het woord bast (linda = bindsel). De naam kan ook te 

maken hebben met het zachte hout. Dit zachte hout wordt 

voor veel doeleinden gebruikt zoals houtsnijwerk, muziekin

strumenten, broodplanken enz. Vroeger sneed men druk/et· 

ters van lindehout. Dus als deze buurtkrant op oude 

"antieke" wijze zou worden geproduceerd zou deze bijdrage 

met Linde/etters zijn gezet. 

1n de woeUporea TU bet KelUacb

Cbrl1teodom 

Een pclg.r\mslocht over het lcnw: toChkr• 

cilond Dlng)c. De onhcrt,c~mc 

schoonheid, tJc lcnw: lU) tholowc, he t 

dmidismc en het Krlti~ h-Chrlslcndom 
moedigen nan lot h1kecr en con1c1111>lntic. 

Bc:gclcldlng: Ronnld flcr1u,cu r 11 
Rolnml vnn VUc t 

10-doni,t~ wmKlclrds vnu 

19 t/ 111 28 oktober 1001 

Voor inrommlic: de 7.onnclx>om 

07 1·5113137 / i11ro'ororuw-lJOOm 111 
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2ratis eieren 
van de 9 

van ~t Hoffstraat/Zeemanlaan 
Bij de onderstaande winkeliers ontvangt u van 

vrijdag 30 maart t/m zaterdag 14 april 2001 
bij al uw aankopen waardebonnen voor gratis eieren. 

Voor iedere waardebon ontvangt u een gratis ei 

of andere artikelen tegen inlevering van meerdere bonnen 

(zie de aanplakbiljetten bij de winkels) . 

Drogisterij-Parfumerie-Reform van Harteveld 

Bloemen- en plantenshop 'RozemarHn' 
Post-kantoor-shop van Zelm & Stolwijk 

Speciaal Slagerij ED NOZEMAN 

Brood- en Banketbakkerij RaaPhorst 
Marty' s Haarstudio 

Groente- en Fruithandel 't Hofje 
ABN-AMRO bank 

Dierenshop CJJ,, B(Uf, 
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e tuir Marian Rappoldt 

Mooie oude tuinen 

In mijn vorige leven heb ik twee jaar in een nieuwbouwwijk in 

Tiel gewoond. Dat was een grote vergissing. Ontworteld voelde 

ik me dur, als de hoogstammen die plaats hadden moeten 

maken voorde mensen. Ter compensatie hadden de straten de 

namen van oude fruitrassen gekregen: wij woonden aan de 

Dijkmanzoet. Alles was nieuw: de huizen, de straten, en ook 

de tuinen. Allemaal anders. maar ook allemaal hetzelfde: 

bol bomen, buxus, allerlei droefenis op stam, veel te veel steen, 

veel te weinig planten. De achtertuinen aan het zicht onttrok

ken door kant-en-klare Hillhoutschuttingen. Een zielloos ge

heel. Twee jaar lang geen vogel gezien in mijn tuin. 

Midden in de winter kwamen we naar de Professorenwijk in 

Leiden. Alles was kaal, maar we genoten van de sfeer in de 

wijk, de karakteristieke oude huizen, mooie oude bomen en 

heesters. Ik was in die tijd druk bezig met mijn hoveniersoplei

ding en had daareen flinke tik van gekregen: al rondwande· 

lend door de buurt moest elke boom of struik die ik zag ter 

plekke gedetermineerd worden. Ook al had ik alleen de win

terkenmeri<en om op afte gaan, ik kwam een heel eind: prach

tig breed uitgegroeide toverhazelaars, Rhododendrons, 

Magnolia's, Vibumum tinus, groter dan ik ooit gezien had, 

enorme Hydrangea's, Camellia, kornoelje, krentenboompjes, 

winterbloeiende Prunus, Viburnum farreri, ook met roze bloe

metjes in de winter, hele gevels begroeid met klim hortensia en 

blauwe regen. 

Uitgerekend in mijn eigen tuin stond een boom die ik abso• 

luut niet thuis kon brengen. Eigenlijk staat hij bij de buren, 

maar hij spreidt zijn takken uit over onze beide tuinen. Hij is 

zo'n vijf meter hoog en heeft een heel mooie vertakking. Naar 

het einde van de takken toe worden de twijgjes steeds fijneren 

grilliger. Volgens de buurvrouw was het een liguster. Ik vond 

dat moeilijk te geloven. Liguster is immers een oersaai ding, 

alleen maar goed voor een snelle en goedkope haag. 

Halfverteerde ligusterblaadjes achter in de tuin konden me 

niet overtuigen: er stond immers een aftandse ligusterhaag, 

daar waren die blaadjes natuurlijk van. Nieuwe ligusterblaad· 

jes aan de boom in het voorjaar, nog wilde ik er niet aan. 

En toen verschenen in juni de witte bloeipluimpjes, liguster• 

bloemetjes. De bloemen verspreidden een zoetige 

geurwaarzoveel bijen op afkwamen, dat de hele boom stond 

te trillen en te zoemen. Prachtig! De buurvrouw had toch 

gelijk. 

Ik stel me voor dat onze liguster net zo oud is als ons huis, 

geplant door deeerste bewoners, 63 jaar geleden. Zou hij al

tijd al als boom bedoeld zijn geweest1Ofis hij een deel van de 

haag geweest, ontsnapt aan de jaarlijkse snoeibeurt, omdat 

hij toch achter de schuur stond, en zo stiekem een boom ge

wordenl Een kennis van me speelde vroeger als klein jongetje 

hier bij ons achter, toen deze huizen net opgeleverd waren. Ik 

heb met hem op mijn balkon gestaan en hij keek zijn o~n uit: 

zoals hij het zich herinnerde, was alles leeg en kaal. Nu staan 

er allerlei grote heesters en verschillende hoge bomen. En er 

wonen vogels. 

Een wonderlijk idee, dat deze buurt vroeger ook zo'n zielloze 

nieuwbouwwijk geweest moet zijn. In de loop der jaren zijn de 

tuintjes, samen met de huizen, oud geworden en wonnen ze 

aan karakter. Met de bomen langs de straten bepalen ze nu de 

bijzondere sfeer van onze wijk. 

Er is dus ook nog hoop voor Tiel. 

Bloemen kiosk 

Lam111e11scha11s 

Tegenover slalion Lammcnschans 
Tel071 51418 12 

LEIDEN 

Elk~ dag grote sortering 
bloemen en pla11te11 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
Van 8.00 tot 18.00 uur 
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Buurt herinneringen 
l<oninginnedagviering was 
altijd vaste traditie in de wijk 

Marjolein Morée 

De 93 jarige mevrouw Hiestand heeft dierbare herinneringen 

aan de organisatil! en viering van Koninginnl!dag. zjj maakte 

vanaf 1950 deel uit van een gn>l!P van tien mensen die 25 jaar 

achtereen samen Koninginnedag organiseerden. Pas in 1978 

hield de hele groep ermee op o mdat ze allen op een leeftijd 

waren gekomen dat ze het niet meer volhielden zo lang in 

touw te zijn . Het b lijvende contact daarna was volgens haar 

tekenend voor de onderlinge verbondenheid d ie men in die 

tijd in de wijk voelde. Ook op andere manieren d roeg me

vrouw Hiestand daaraan haar steentje bij. 

Al vanaf 1936 was er in de Burgemeesterwijk de traditie van 

een uitgebreide vie ring van Koninginnedag, toen nog op 31 

augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Direct na 

de oorlog, in 1946 werd de draad weer opgepakt. Juist in dat 

jaar verhuisde mevrouw Hiestand met haar man en kinderen 

(een dochter van 7 en een zoon van anderhalf) van Zutphen 

naar de Ridderstraat in Leiden. Haar man had een baan bij het 

Ministerie van Justitie gekregen. Vanaf 1950 ging ze deelne

men aan het organisatiecomil~ van Koninginnedag. "De Rijn• 

dijkbuun hoorde er toen nog niet bij. Het was een bewuste 

keus om het feest alleen te organiseren voorde Burgemees

tersbuurt tot aan de brug, anders werd het te groot." 

Jan Plezier 

Bij de initiatiefnemers. meneer en mevrouw Taselaar, kwamen 

ze bijeen in de Tiboel Siegenbeekstraat. In februari begonnen 

de voorbereidingen: spelletjes bede nken in samenwerking met 

een leraar lichamelijke opvoeding, inkoop van cadeautjes, het 

regelen van muziek en de Jan Plezier, waarmee de kinderen 

een tochtje door de wijk konden maken. Haar man stelde de 

collectelijsten op en mevrouw Hiestand ging ermee langs de 

deuren om aan de nodige financiën te komen. Voor drie gul

den kregen de mensen 6 bonnetjes, voor snoep, deelname aan 

spelletjes en het ritje met de Jan Plezier. Het Rad van Avontuur, 

dat aan het einde van de middag we rd gehouden, zorgde ook 

voor inkomste n. Winkeliers uit de buurt, zoals bakker Nachte• 

gaal en kruidenier Janson, s telden prijzen beschikbaar. 

Wilhelm us 

Na een optocht van verklede kinderen en fanfare vond het feeSI 

plaats op het pleintje b ij de Cobetstraat. "ik was altijd weer 

ontroerd als het Wilhelmus werd gespeeld en de kinderen uit 

volle borst meezongen." In het begin namen driehonderd kin· 

deren deel aan het feest en dit aantal groeide later uit tot meer 

dan vijfhonderd kinderen. "In de ochtend waren er spelletjes 

zoals blokjes rapen, eieren lopen, zakjes opblazen, zaklopen 

en hoepelen. De kleine kinderen hadden altijd prijs met de 

grabbelton. In het begin van de middag was er poppenkaSI en 

een optreden van een goochelaar of een clown, en daarna voor 

1 taf met hel 
de grotere kinderenkussengevechten." De dag s 00 

· 1 ren 101 ver 
Rad van Avontuur, maardaama waren de organ,sa O 

1 
"deen 

na middernacht bezig met geld tellen. Het feest was a IIJ 

groot succes en mevrouw Hiestand en haar medeorgan isato· 
(t" d niet 

ren vonden het dan ook spijtig dat zij het op hun lee •J . 

meer volhielden van 7 uur 's ochtends tot diep in de nach'. ,n 

to uw te zijn. Opvolgers waren helaas nie t meer te vinden ,n 

1978. 

Saamhorigheid 

Tekenend voor de saamhorigheid van toen was niet alleen 
. Ook daarna 

de trouwe hulp van steeds dezelfde vrijwillogers. 

--. '. 

bleven ze contact houden. "We gingen lange rijd elk jaar met 

elkaar uit eten en ook nu nog denk ik er in februari altijd aan. 

Jarenlang bracht ik op Koninginnedag een bloemetje naar en

kele anderen uit het groepje.• Ook on andere opzochten merkte 

je dat buurtgenoten meeleefden. Toen de dochter van me

vrouw Hiesund trouwde, k~eg te van iede~en in de Riddtr· 

straat een cadeautje. "'Het waren net dorpjes in dit tijd, dit 

straten.• Zij op haar beurt was ook goed op de hoogte van het 

~, tn wtt van haar burrn. Dat was nitt allten omdat zt veel 

thuis was zoals de meeste vrou~n ,n die tijd. Het w.as toen 

immers gewoon voorvrou~n om na het huwelijk te stoppen 
met buitenshuis werken, Die betrokkenheid had ook te maken 
met haar beroepsachtergrond. 

VerpleeJ;$ter 

Mevrouw Hiesta nd was verpleegster g..weest en had dit be

roep voor haar huwelijk 12 jaar uotgeoerend. "Graag was 1k 

weer ,n het ziekenhuis gaan werken, toen mijn kinderrn groter 

werden, maar het bleek niet meer het « hte verplegen zoals 

ik dat gewend was, met veel aandacht voorde patiënten.· 

Ze heefi toen in de jaren tachtig op vrijwillige basis meegehol

pen met borstkankeronderzoek bij de GGD. Maar haar buurt· 

ge-noten wisten haar te vinden als er sprake was van ziekte of 

onverwachte sterfgevallen, soms zelfs midden in de nacht: 

•ze komen vanzelf naar je toe, als ze weten dal Je verpleegster 

bent geweest. In feite zette ze zo op informele wijze haar be· 

roep Y'OOn. Ook later, toen ze eenmaal was verhuisd naar haar 

Een indrukwekkende 
oorlogsherinnering 

De wijkkrant ontving een brief van de heer J.M. Knetsc_~ uil de. 

Stieltjesstraat, lid van de wijkvereniging. Hij spreekt zoin lofuot 

voor het boek Van stadspolder rot beschermd stadsgezicht 

welke onderstaande oorlogsherinnering bij hem naar boven 

haalde. 

"In november 1938 ben ik met mijn ouders en broers in de 

d V d r waalst raal woonde 
S1ieltjess1raa1 gaan wonen. In e a n e 
het Joodse gezin Salomons mei drie or vier kindertjes. Ik pas-

d h Salomons goed van seerde de woning vaak en kende e eer 
h r e kinderen om te 

gezicht. De kinderen hadden donker aar, ,ev . 
"k · 943 getuige van 

zien. Toen ik ongeveer 13 jaar was ben I er in 
1 
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hu1d1ge woning aan Burggravenlaan. be-zocht ze vtel ouderen 
in de w1Jk. 

Traditie in ere herstelt 

Mevrouw Hiesu.nd ziet om haar heen dat de n1t uwt gentra• 

trts w1jkbewoners minder n11mtt hebbe-n voor alledaags, 
contacten en spontane 1mt1atieven in de buurt. Hun htthte 

Koninginnedagcomui ontstond destiJdS vanzelf tn had 

volgens haar niets mtt etn wijkwren1g1ng tt maktn. Maar ze 

juicht het toe dat de huidige wiJkvertniging nu voorbere,d,n• 

gen treft om dt trad,ue van de Koninginnrdagv,enng voor kin• 

deren ,n ere te htrstellen ... Dat mensen 25 Jaar achrereen 
bertid zijn om te helpen 1s nu ondenkbaar .. , constateert 2e 

nuchter ... Maar misschien wekt de nieuwe v,enng toch zovetl 

enthousiasmt dat het ook de jartn daarna door kan gaan.• 

Buurtheri nneri ngen 

g..weest dal zij mei een overvalwagen -rden afgevoerd. Ik zal 

nooit het bleke gezicht van de heer Salomons verg<1en en ook 

niet hoe hel hele gezin inclusief de kleinste mei de handen 

omhoog werd ingeladen. Ook de grote, in zwart uniform ge· 

stoken man. welke het bevel voerde, zal ik noool vergeten. 
Ik weet nog dal ik als aan de grond genageld stond te koJken 
en me enorm machteloos voelde. Het was stil op straal, ok ge· 

loof zelfs dat ik de enige was welke de arrestatoe zag. Hel heefi 

bij mij zoveel indruk achtergelaten, dal ,k ,edere dodenher

denking op 4 mei als v,nzelr aan deze mensen le".'gdenk .. 

Ik neem aan dat zij omgekomen zijn. Ik heb tenminste nooit 

meer iets over het gezin vernomen ... 



Wereldwinkel Leiden zoekt 
versterking! 

Wtrtldwinkel Ltidtn wordt gerond door ten enthousiastt 

grotp vrijwilligt rs. We ztttt n ons in om mooie producten uit 

ontwikkeJingslandt n via dt princi~s van eerlijke handt l tt 

vtrlco~ n. Dit bttt kent dat wt duurzame handt lsrtlaties op

bou~n met producentt n t n ttn gotde prijs bttalen. Ook 

hebbt n we aandacht voor menswaardigt arbeidsomst.andig

hedtn t n voor gelijkt bthandeling van mannen en vrouwen. 

Ht t rtsultaat v.1n onzt activiteitt n is dat veelal kleine produ• 

ct nten een fatsotnlijk fn-tn kunnen o pbouwen, met scholing 

voor de kindtrtn, ttn gotdt marktprijs, krtdittvrrlening tt'· 

g•n l•g• r,nte end• noodukelijke gezondheidszorg. 

We kunnen altijd nieuwe collega's gebruiken. Voorde inkoop 

van producten op beurzen, tot het ~rzo,gt n van de publiciteit. 

Voor een mooie inrichting van de winktf, tot het informeren 

van onze klanten. Spreekt eerlijke handel je aan, en vind je het 

een uitdaging met elkaar een winkel te runnen, kom gewoon 

••ns langs in de winkel, o(bel! 

Wereldwinkel Leiden 

Burgst••g 12 , 312 JS l •id• n 

071-5149437 www.wwl,iden.sc.rl•t.nl 

Op,ningstijd,n: maandag van 13:00 tot 18:00 uur, op dinsdag 

t/m vrijdag van ,o:oo tot 18:00 uur, op koopavond, en op zater

dag van 10:00 tot 17:00 uur. 

Kiek in de pot 
uw traiteur 

Advertenties van leden 

Gezocht Wij zoeken een lieve enthousiaste oppas 

voor ons zoontje van I jaar. Dit voor 1 .\ 2 dagen in de 

week. Graag contact opnemen met 071 - 512 07 0 1 

E. of P. Sin•II 

V.d. Wn lsstraat 42 

Gevraagd Voord• beg• leidingvan kinderen ontstaat 

er in het Stiltecentrum Jethro 

steeds meer behoeft• aan SPEELGOED. Wi• heeft nog 

iets staan wat toch niet meer gebruikt wordt zoals: 

E• n popp•nkast met handpoppen 

Pop (middelmaat) met véél kleertjes 

Popjes/beertjes e.d. voor in " n poppenhuis 

Politieauto - brandweerauto - ziekenauto 

Kleine autootjes, vliegtuigjes, bootjes. 

Play mobile 

Indianen, cowboys 

wilde dieren, tamme dieren, monsters 

hekjes, boompjes e.d. 

e•nvoudige plastic zandbak/ schelp 

puzzeltjes om de h• ndv• ardigh,id te oef• n•n. 

kinder cd-tjes 

geen knuffels. 

Een geringe v•rgoeding is mogelijk. 

Jédidjah Duindam tel 513, 576 
Cobetstraat 79 

2313 KB leiden 

0 
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'/ . · .. , . . . -··, 
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~ 5olrei,'e 
8uffirtten 

n Lunchgerechten 

rd 79 2311 HG Lelden Tel. 071-5120608 

Il Dl UITGELATEN BENDE Il 
TEL. 071 · S I43S88 

Wijkwijzer 

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 

mevr. C. Monfils, Kanaalstraat 1 231 3 NN- tel. 512 o859 

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o. 

Dhr. E.C. M•yer, Prof,ssorenp• d 25 , J 13 TA - t• I. 51 3 "55 

Woningbouwvtreniging Ons Doel 

Schutt• rsveld65 ,316ZZ-1el.5,,,o,5 

Stichting Dienstverlening Zuid Oost 

Prof,morenp•d 1 2313TA - t•l. 5r, 8183 

Dienst Milieu en Beheer Gemeente Leiden 

S«1orWijkbeh,er, wijk 3, wi1kt••m stadsd••I Zuid, 

Postbus 9100 , 300 PC, Boshuizerl" n s 32,r SG -

tel 516 7615 

Polit iebureau Team Zuid 

Witte de Withlaan 1C 2253 XS Voorschoten , - tel. 5,5 8400 

Buurthu is Cornelis Jopp,nsz 

Oppenheimstraal Ga 2313 /E - t•I. 513 246, 

Open bar, Basisschool lorentz 

Van Vollenhovenkade 19 2313 GG - tel. 514 1n7 

P.C. Basisschool Roomburg 

Van Vollenhovenkade , s 2 31 3 GG - tel. 51 3 0958 

R.K. Basisschool Sint Joseph 

Oppenheimstraat 8 2313 JE - tel. 513 2263 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 

Schutterweld 1 , 301 CG 

Voor wijkverpleging en gezinshulp: 

uitleencentrale Van Vollenhovenkade 25 2313 GG -

tel. 512 1894 

Ouder- en kindzorg: - tel. 524 1010 

Naschoolse Opvang De Basisbende 

Oppenheimstraat2 ,313 JE - tel. 512 436g 

Kinderd•gverblijf P•ut• rp•l•t 

Opp,nh,imstr.i• t 6 ,3, 3 /E - t•I. S" 4839 

Peuterspeelzaal De Glijbaan 

Burggr.iv,nl•an 17• , 3,3 HM - t•I. 5" 1331 

P• ut,rsp,,lza• I O1/•k• Boll•k• 

Opp,nheimstr.iat, ,313/E - t•I. 513 1o61 

M••tsch•ppelijk Wt r1<, sector Midd•n 

ung,gr.icht , B 2313 NT - t•I. 5" ,727 (ma-vr9-10 uur) 

Ven.orgingscentrum lorentzhof 

lor,ntzhof1 ,313GA -t•I. 5149595 

Vereniging Professoren-en Burgemeester1Wijk 

Thom•s van Duin (voorzitter), - tel. 513 llJJ; 

/an la Hay• (secretaris), Cobttstra•t 89 z313 KB, -

tel. 514 9r,7; 

/an Boersma (P•nningsm,ester). Postbus '9"' 2301 EC 

leiden 

Gevestigd per 8 januari 2001 

EM&eM 
Praktijk voor Kinder- en J• ugdpsychothmpie en 

Orthopedagogiek 

Mevr. M. Heemskerk en Mevr. M. Krom 

lammenschansweg 15 

2313 OH leiden 

telefoon 5138772, fax 5138611 

Beide ex-medewerk,rs van het Instituut Katalyze zijn 

tevens gz-psychologen. 

Er wordt nauw samengewerkt met 2 kinderpsychiaters. 



~--------------------~ 
Aanmeldingskaart voor 

lidmaatschap 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 
fl. 15,- en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 
55.67.659 o.v.v. lidmaatschap Vereniging Professoren• en 
Burgemeesterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren bij de secretaris 
van de wijkvereniging: J. La Haye, Cobetstraat 89 2 313 KB Leiden. 
Opsturen kan ook: Postbus 11129 2301EC Leiden 

Naam: _ _ ________________ MN 

Adres: ___________________ _ 

Postcode: _________________ _ 

Telefoonnummer: 

Als u een acceptgiro wilt krijgen, vul t u dan hier uw giro
ofbank-nummer in: 

Handtekening: ________________ _ 

L---- ---- ---------- --~ 

Wij kagen da 
Elke maandag: 

klaverjassen in de Vredeskerk 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 Cobel5traat, tussen 15.30 en 17.00 uur 
Meer bewegen voor ouderen in de vredes kerk 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 
Sociëteit voor6o-plussers in de Vredes kerk 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 Lorentzhofvan 14.30 tot 16.00 uur. 

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een container voor dro
gisterij Van Harteveld op de Zeemanlaan, alwaar men oud papier kan afgeven 
voor een goed doel. 

Colofon 

De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren· en 
Burgemeesterswijk te leiden. Secretariaat: Postbus 11129 2301EC leiden. 
Ingeschreven bij de K.v.K. 40448253-
Redaktie voor dit nummer: Thomas van Duin en Jan la Haye. 
Met medewerking van: frans van Akkeren, Hans Elstgeest, Floris Wouterlood, 
Rinny Kooi , Marian Rappoldt, Marjolijn Morée en Maya de Veer, Paul van de 
Plank. 
Vonngeving: Bookman 
Druk: Hostert en Van Onderen! 

De volgende wijkkrant verschijnt eind augustus 2 001. 

Sluitingsdatum copij is: 15 augustus 2001. 
lnl_everen bij: Postbus 11129 2301EC of Jan La Haye, Cobetstraat 89, 2313 KB 
Leiden, tel. 5149127. 
Dit k.an in WP ofin WORD, op een 3,s" diskette, zip-drive of CD-rom. 
Per e-mail is het adres cobet@wxs.nl. 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

De Ambassadeur 

071 5311777 

Comfombcl 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstburheid, 

taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan z.ijn 

www.deSitterlaan.nl 

Bookman Websites 

-


