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WIJKKRANT 
Vereniging Professoren· en Burgemeesterswiik 

Er komen meer groenvoor
zieningen in de wijken 
Na een periode waarin nogal wat bomen 
(al dan niet noodgedwongen) werden ver
wijderd zal de afdeling Groen van de ge
meente weer veel bomen gaan planten in 
de wijk. Dat blijkt uit het Beheerplan voor 
Stadsdeel Zuid, waartoe ook Professoren
en Burgemeesterswijk behoren. In de 
Bomennota van de gemeente wordt al uit
gegaan van het planten van 440 bomen 
aan Lammenschansweg en Kanaalweg. Die 
staan er gedeeltelijk al. De iepen, gevoelig 
voor iepziekte, maken geleidelijk plaats 
voor linden op de Kanaalweg. De 
Lammenschansweg heeft straks eiken en 
iepen tot aan het viaduct, van viaduct tot 
singelrand eiken en linden. De 
bermen zijn verrijkt met bolge-
wassen. 

De recent geplante bomen in de 
Professorenwijk krijgen dit jaar 
extra aandacht voor wat betreft 
voeding en water. Vorig jaar ging 
het mis met de jonge boompjes 
(Van der Waalsstraat) in de hete 
julimaand. Ook de nieuwe bomen 
en heesters aan de 
Lammenschansweg worden niet 
vergeten. 
De afdeling Groen gaat rond het 
speelveld aan de Zeemanlaan 
weer bomen plaatsen. Dit dankzij 
de inspanningen van de 
Werkgroep Zeemanlaan. 
Op de Lorentzkade zijn eind vorig 
jaar voethekjes neergezet om het 
gazon en de overige beplanting te 
beschermen tegen geparkeerde 
auto's. Misschien is uitbreiding no
dig. Dit zal zeker gebeuren tussen 
Asserstraat en Scholtenstraat; in 

de omgeving van de scholen aan de Van 
Vollenhovenkade zijn al een aantal voet
hekjes neergezet. Het heemtuintje tegen
over de Van Vollenhovenkade krijgt ook 
dit jaar aandacht, nadat er vorig jaar al wat 
achterstallig onderhoud werd weggewerkt. 
Het gebrek aan speelvoorzieningen in de 
wijk wordt dit jaar nog niet opgelost. Aan 
de komst van een speeltuin in park 
Roomburg wordt momenteel hard ge
werkt., maar het kan nog wel even duren 
voordat het zover is. Voorlopig zal de wijk 
het moeten doen met de nieuwe voetbal
doeltjes op het grasveld aan de Melchior 
Treublaan. 0 



Zoals in de vorige Wijkkrant ' 
reeds beschreven, was er na een lt. 
onderbreking van ruim een jaar 

op 11 april jl. weer een vergade• 
ring van de gemeentelijke 

Projectgroep over het bestem• 
mingsplan.Na bespreking van het 

concept voor·ontwerp bleken er 
zoals verwacht nog duidelijke 
verschillen van inzicht tussen 

gemeente en de vereniging over 
een aantal bestemmingen en 

ontwikkelingen. 
Hierover is op 20 juli jl. gespro• 

ken met de wethouder VRO dhr. 
R. Hillebrand en de projectleider 

mevr. E. Kokx. De afvaardiging 
van de vereniging bestond uit J. 

Oorsprong, C. de Groot, T.G. 
Landheer en R. Stokkel. 

Destijds bij de instelling van de Project· 
groep is als unaniem uitgangspunt 
voor het bestemmingsplan gekozen 
voor een conserverend plan dat de het 
karakter van deze woonwijk zal bewa• 
ken en verstevigen. Het huidige con
cept voor-ontwerp zegt er dit over: 
... " De doelstelling van het bestem
mingsplan is drieledig. Het voornaam
ste doel is het handhaven van het ka
rakter van de wijk als woonwijk. 
Daarbij dienen voorzieningen met 
name op de wijk gericht te zijn. Reeds 
aanwezige bovenwijkse voorzieningen 
kunnen worden ingepast. Daarnaast 
wordt beoogd de bestaande, hoog ge
waardeerde, ruimtelijke structuur van 
de wijk te handhaven. Handhaven en 
zo mogelijk verS1erken van de groen
structuur in de wijk is tot slot een be
langrijke doelstelling. Een en ander 
leidt tot een conserverend beS1em• 
mingsplan • .. 

Als voorbeeld van een van de onduide
lijkheden geldt de aanwijzing van de 
Van Vollenhovenkade als ecologische 
route en de Meijerskade niet. 
Een deugdelijke onderbouwing van 
deze keuze kon tijdens het gesprek 
niet worden gegeven. 

Brug 
Over de beS1emming brug ter ontslui
ting van de nieuwe woonwijk Room
burg via de Meijerskade bleven de ver• 
schillen van inzicht be11aan. 

deze wijk aansluiting te zoeken bij de 
l eiderdorpse Kerkwijk. In dat geval is 
het niet logisch om nu te investeren in 
een andere ontsluiting. 
Verder vrezen wij voor een verdere
aanslag op het toch al schaarse open
baar groen in onze wijk als gevolg van 
de aanleg van een dergelijke brugver
binding en de ongetwijfeld daaraan 
gepaard gaande reconstructie van de 
Meijerskade (waar nu een voor het 
vlot kunnen doorrijden van bussen een 
onhandige knik in zit). Ook speelt er 
een f inancieel argument. Het maken De gemeente is ervan overtuigd dat. 

miU financieel mogelijk, de 
mogelijk t e realiseren woon Procedure bestemmingsplan wijk Roomburg een extra 
ontsluiting behoeh en dat 
een route over de 
Meijerskade voor de hand 
ligt, mede vanwege een effi
ciënte lijnvoering van de 
busmaatschappij. Voor de 
goede ord,, het betreh hier 
een openbaarvervoer- en 
fietsbrug over het Rijn- en 
Schiekanaal. 

Mevr. Kokx dttlde mtt dat zij voome~ns ;som 
medio september 199S i,.t on~rp-bestemmings• 
plan In de inspr••k te brong,n. Alle wijkbewon,rs 
zullen van gemttnte~ge hirro~r schrift.elijk wor
den geTnformttrd. Verdtr z,I" ook een In form•• 
tiNvond door rh gemeentt wordtn gthoudtn. 

De consequentie van deze doelstelling 
is naar onze mening dat extra door
snijdende verkeersroutes, verdere ver
dichting en aantasting van het weinige 
openbaar groen uit den boze zijn. 
Deze laaute stelling was onze inzet 
voor het gesprek met de w ethouder. 
Met betrekking tot de groenkaart is 
met de wethouder afgesproken dat de 
gemeente een aantal zaken zal verdui

delijken. 

Van onze zijde werd aange
voerd dat huidige mogelijk
heden voor het ontsluiten 
van de wijk voldoende zijn. 
In het Structuurplan geeh 
de gemeente aan er voor
stander van te zijn om voor 

De wijkvtrtniglng z,/ natuurlijk gebruik maktn ••n 
de gebodtn inspraak mogelijkheden. Onze ldtttn 
en argumenten zullen echter aan kracht winnen als 
blijkt dat deze breed gedragen wordtn door u, de 
beWOMrs van deze wijk. 
Gr••g roep ik u dan ook op om ook individueel g" 
bruik te maken van de mogel,j'kh~en voor In
spraak en bezwaren. 
Ah u om u heen kijkt zltt u dat dit zektr d• moeite 
waard is. R. Stokkt l. secr,r.ris. 

in de inspraak 

Artist impression van de nieuwe fietnn
stalling op het l<iJmerlingh Onnesplein. 

van een extra brugverbinding over het 
Kanaal koS1 een hoop gemeenschaps
geld. Er moeten in deze tijd van bezui
nigingen en hoge gemeentelijke lasten 
wel heel goede argumenten op taf•I 
komen (in elk geval betere dan tot nu 
toe) om een dergelijke inveS1ering te 
rechtvaardigen.Jeroen Oorsprong deed 
in dit gesprek de 1uggeS1ie om op de 
Wilhelminabrug "n deel van het pro
fiel te wijzigen ten gun11e van de aan
leg van een busbaan, waardoor een 
vlotte doorstroming binnen het be
staande traject mogelijk is. 
Een ander belangrijk argument tegen 
de aanleg is dat alle basisscholen nu al 
van een zeer groot deel van de wijk 
zijn afgesneden door de Sitter• en 
Burggravenlaan en dat met extra bus• 
verkeer via de Meijerskade de scholen 
nog meer worden geïsoleerd. Ook de 
kans op verk"rsongevallen zal hier

door toenemen. 

Gymzaal 
Over de twee in het plan opgevoerde 

inbreidingslokatie1, te weten de huidi· 
ge gymzaal aan de Du Rieustraat en de 
groenstrook hoek Melchior Treublaan/• 
Kanaalweg hebben wij het volgende 

naar voren gebracht. 

In de Bomennota staat dat onze wijk, 
op de binnenstad na, het minst aan 
openbaar groen in Leiden kent . In het 
zojuist gepresenteerd• Speolruimte
plan staat dat onze wijk zeer slecht is 
bedeeld met speelvoorzieningen voor 
all• leehijden. Tel h ierbij op dat thans 
circa driemaal zoveel won ingen in 
onze wijk zijn ingebreid dan destijds in 
de Nota Bouwen in bestaande wijken 
door de gemeente werd voorgesteld, 
dan is de afweging om voor deze twee 
lokaties te kiezen voor groen c.q. 
speelruimte, eenvoudig. Verder leidt 
naar onze mening de geplande inbrei
ding met w oningen op het sportveld 
aan de Burggravenlaan ook al tot ver
dere verdichting van ons woonklimaat. 
In reactie op deze argumenten heeh 
de wethouder toegezegd dat hij nog 
eens zal overleggen of deze kleine in 
breid ing1lokaties gehandhaafd moe
ten worden. 

Stalling 
Tot slot van dit gesprek kwam de door 
de gemeente gepresenteerde b" 
waakte fieuen11alling bij het S1ation 
lammenschans nog aan de orde. 
Het moest ons namelijk van het hart 
dat htt ons zeer bevreemdt dat toen 
w ij enig• tijd geleden bij de herinrich
ting van het Kamerlingh Onnesplein 
een alternatief plan voor de herinrich
ting met de gemeente bespraken er 
geen mog,lijkheid aanwezig bleek om 
meer te doen dan enige verkeersaan
passingen en het plaauen van een be
waakte fieuenstalling. 
De reden om niet in dit plein te inves
teren was volgens de gemeente dat 
het in afwachting van spoorverdubbe• 
ling en ni,uw S1ationsgebouw slechu 
een tijdelijke maatregel zou zijn. 
Onze bevreemding betreh nu dus de 
behoorlijk grote investering van ge
meente en 1poorvveg,n. Zo'n half mil· 
joen wordt uitgetrokken voor de bouw 
van een fietsenstalling. Verder is de ge
presenteerde fieuenstalling zodanig 
uitgevoerd dat van tijdelijke plaauing 
geen sprake is. Dit laatste werd door 
de wethouder beaamd. Afgesproken 
werd om over de situering en uitvoe
ring van de fi,uenstalling (een voor
ziening di• ook door ons is gewenst) 
nog eens van gedachten te wisselen. 0 

Gekei.,,,.,,en 
Er ::ijn w , paar persoonlijke 
zaken in mijn leven waar ik liever 
nit t met lftletl mtmtn 01JeT proac. 
Dat soort di,ign, httft II tl<IJI ook 
wd. Nüt tcht dramatisch maar 
toch .. . 

Zo ::it htt bij 01u • ik btdoel d, 
w,jkv,m,iging • nou juist ni,r. 
Wij proberen eige11lijk met iedere,n 
in contact tt Jtomen. M ei itderetn 
r, pratm. G,h,im,n • nier p,r• 
soonlijk, dus • werk,n in ons 
naduL l-&11daar d, krant. v!,el 
werk voor tveini'g mt nsm, maar 
we denken dat her de inspanning 
waard is. 

/11 de:, rw,,d, , opnieuw heel goed 
wr.:orgd, l flijkkranr, wordt "n 
aantal sluiers opg, licht. Er sraat 
w , l informatie in over toat belang
rijk wor ons is. fourviews met 

mensm die btlangrijk wor de wijk 
z ijn en arn'/,d en over wat er in het 
kadtr van h<t ni, uwe 
Bestemmingsplan wordt gedaan. 

Waarom wij dat allemaal in de 
kram ::mm } Hed ,e,zvoudig. U 
huft ons gekozen en daarom leg
gen wij 'wrontw00rding' af. Dat 
lijkt ons un g<Hde grwoon11. 
J.trder vinden Vlij dat icderem aan 
hu u,oord moa kunnen komen. U 
m rDij. Daarnaast wordt d6 krant 
ooit naar lffl'M'IIITOadJudM m 
~ ,-maml, -ia, dû op 

tJ.t Jioo,rl 6fÏn wn OIU wJ ffl -• 
Om1,dl~Mef,,-,, 
'gutfflflffl ffl dat motl oo/r lllQIR' 



Rijndijk wil geen JOP 
De omwonenden van het speelterrein 
aan de Roomburgerlaan in de 
Rijndijkbuurt zijn geschrokken van 
het voornemen van de gemeente om 
een Jongeren Ontmoetings Plaats 
(JOP) aan te leggen. Ze zijn bang 
voor overlast van de oudere jeugd. 
Een jaar geleden was er al sprake van 
veel overlast. De bewonerscommissie 
Rijndijk heeft 75 handtekeningen in 
de buurt (Roomburgerlaan, 
Dozystraat, Kanaalstraat en De 
Goejestraat) opgehaald en die aan 
het college van burgemeester en 
wethouders aangeboden. 

bierflesjes en meer 
asociaal gedrag. Als ie
mand er ieu van zei 
werd daar door de 
groep zeer agressief 
op gereageerd. De jon
gere kinderen uit de 
buurt durfden het ter
rein niet eens meer op. 
Inmiddels is de rust, na 
bemiddeling van de 
wijkagent, terugge
keerd. De jongeren 
hebben elders hun heil 
gezocht. De bewoners- Staan de omwonende net zo sterk als de olifant? 
commissie vreest dat De omwonenden hebben nieu tegen 

het speelterrein, zolang er maar op 
wordt gespeeld. Er staan basketbal
palen op het terrein, er kan worden 
gevoetbald en er staan speeltoestel
len voor de kleuters. Een jaar geleden 
was het terrein echter het domein 
van een groep luidruchtige jongeren, 
bijzonder hinderlijk was voor de om
geving. Knetterende brommers, ge
schreeuw, harde muziek, gooien met 

de zaak straks weer van voren af 
gaan begint, nu in een rapport de 
speelplaau als 'hangplek' is bestemd. 
De commissie stelt dat er beter in 
park Roomburg of in de Cronesteijn
polder een JOP kan worden aange
legd, op enige afstand van de omwo
nenden. 
Volgens een woordvoerder van de 
gemeente staat nog lang niet vast 

dat de jongerenontmoetingsplaau er 
komt. Het gaat voorlopig om een 
suggestie, en als de omwonenden er 
fel op tegen zijn zal het plan waar
schijnlijk nooit worden uitgevoerd. 
De handtekeningen worden in iedere 
geval serieus genomen. De gemeente 
gaat ook nog met de jongeren zelf 
praten om te vernemen wat ze zelf 
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Nieuwe bestemming Zirkzee-pand 
De gemeente is gestart met de proce
dures om een bouwvergunning te 
kunnen verlenen aan de firma Luba 
voor het aanpassen van het voormali
ge Zirkzeepand. Zoals bekend is in 
april zeker geworden dat in het pand 
-na een protestactie van omwonen
den- geen rouwcentrum zal worden 
gevestigd. Het de bedoeling dat op de 
begane grond de drogisterij Harteveld 
en de ABN-Amrobank elk een nieuwe 
vestiging krijgen. Luba gaat het 
achterste gedeelte van de begane 
grond gebruiken als vergaderruimte. 

In juni zijn de bouwplannen bekend 
geworden. De voorgevel u i ingrij
pend worden gewijzigd. De galerij 
verdwijnt en tussen de kolommen 
komt een nieuwe pui. Daarin komt 
ondermeer een geldautomaat van de 
bank. Ook de ingang van het Luba-

kantoor krijgt een nieuw uiterlijk. 
Om het achterste gedeelte van de be
gane grond 'binnendoor' bereikbaar 
te maken vanaf het Lubakantoor op 
de eerste etage komt er aan de t uin
zijde een aanbouw met een glazen 
pui, met daarin o.a. een trap. 
Volgens de plannen gaat de tuin fun
geren als parkeerplaau voor het per
soneel van het Lubakantoor. Die 
wordt bereikbaar via het gangetje 
vanaf het pleintje voor de Petruskerk. 

Eind juni heeft de werkgroep op twee 
zomeravonden een 'voorlichtings
spreekuur' gehouden onder de gale
rij. Naar aanleiding van de reactiei 
van de omwonenden heeft de werk
groep een gesprek gehad met direc
teur Rob Mantel van Luba Beheer BV. 
De reacties hadden vooral betrekking 
op de parkeerplaats in de tuin en het 

Festiviteiten rond jubileum 
In september bestaat de Vredeskerk 
aan de Van Vollenhovenkade/Burg
gravenlaan 30 jaar. De Vredeskerk is 
het gebouw waar de Gereformeerde 
en de Nederlands Hervormde kerk 
hun gezamelijke erediensten houden. 
Het is de wijkkerk van onder meer de 
Professoren- en Burgemeesterswijk. 
Zoals u waarschijnlijk bekend is, wor
den in de bij de kerk behorende loka
len allerlei activiteiten georganiseerd. 
Zo is er bijvoorbeeld een 60+ sociëteit 
en jeugdclub 'De Bijenkorf', die on
langs zijn 40-jarig jubileum vierde. 
De festiviteiten met betrekking tot 
het 30 jarig jubileum van de kerk wor
den gehouden in het weekeinde van 
15 tot 17 september. 

Het programma: 
Vrljd119 15 september 
20.00: Symposium over het onderwerp 

'kerk zijn in de grote stad'; aanslui
tend korte gebedsdienst. 
Zaterd119 16 september 
11 .00-15.00 uur: Snuffelmarkt. 
19.30: Cabaret, met aansluitend gezel
lig en feestelijk samenzijn. 
Zond• g 17 september 
10.00: Feestelijke eredienst met zang 
van de Cantorij, het Emoenakoor en 
het kinderkoor. Voorgangers: ds. 5. 
Bloemerd en mevr. R. de Jong-Bol. 
12.30: Lunch, van 
tevoren opgeven 
via briefjes in de 
hal van de kerk. 

iedereen is van 
harte welkom. 

Kerkeraad 
wijkgemeente 
Vredeskerk 
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gebruik van het gangetje als toe
gangsweg. Het creèren van een uitrit 
(die is er nu nog n iet) kost per defini
tie parkeerruimte en bovendien be
staat de vrees voor aanrijdingen met 
spelende kinderen. Daarnaast waren 
er ondermeer vragen over de glasge
vel van de aanbouw aan de tuinzijde. 
Om aan een aantal bezwaren wat be
treft uitzicht van een van de directe 
buren tegemoet te komen is door de 
architect het ontwerp aangepast, met 
name het hogere deel van de aan
bouw aan de tuinzijde. 
Vervolgens ,s op 12 juli door de firma 
Luba een eigen voorlichtingsbijeen
komst voor de omwonende bewoners 
van de Zeemanlaan en de Lammen
schansweg georganiseerd, waarbij de 
architect en mevrouw Evelien Kokx 
van de Dienst Bouwen en Wonen 
aanwezig waren. Behalve de leden 
van de werkgroep was op deze bij
eenkomst helaas slechts een vijftal 
omwonenden - en dan nog alleen van 
de Zeemanlaan - aanwezig. 

De d iscussie over de parkeerplaau in 
de tuin heeft ertoe geleid, dat deze 
uit het bouwplan is gehaald. Het snel 
kunnen realiseren van de verbouwing 
is voor Luba belangrijker dan de par
keerplaau. Bovendien past de discus
sie daarover beter in het kader van de 
discussie over het bestemmingsplan; 
het gaat immers over de bestemming 
van de tuin, niet van het gebouw zelf. 
De inmiddels door de gemeente ge
starte procedure betreft de zoge
naamde 'artikel 19-procedure'. Hierbij 
kan vrijstelling worden verleend om, 
vooruitlopend op een wijziging van 
het bestemmingsplan, alvast vergun
ning te verlenen voor een bouwplan 
dat past in het nieuwe bestemmings
plan. Indien geen bezwaren bij de ge
meente zijn ontvangen, wordt goed
keuring van de provincie gevraagd. 
Pas daarna start de procedure rond 
de eigenlijke bouwvergunning, waar
bij ook nog een bezwarenprocedure 
hoort . Als alles soepel verloopt, kan 
de drogisterij nog in het najaar het 
pand betrekken; de bank heeft waar
schijnlijk iets meer tijd nodig. 
Voor nadere informatie: 
Henk Pauwels, tel. 120592 4t 



Anja van Denzen nieuwe buurtwerkster 

,,Ik moet hier weer helemaal opnieuw beginnen" 

"EigMlijk ben ik in htt buurt• 
huls Cometi, Jopperuz te gut. 
Ik ben hier r,gelm•tig omdat 
m'n bureau hitr st1at". 

"Wat is het hier stil", kreeg de nieuwe buurtwerkster Anja van Denzen 
(33) te horen toen zij onlangs in buurthuis Cornelis Joppensz aan de 
Oppenheimstraat een collega op bezoek kreeg. De overgang van 
Oegstgeestse Anja van de drukke Slaaghwijk naar de rustige 
Professoren- en Burgemeesterswijk is met die paar woorden kernach
tig weergegegeven . .,Het is hier inderdaad een stuk rustiger dan in de 
Merenwijk", geeft Van Denzen toe ... Het buurtwerk staat nog in de 
kinderschoenen. De wijkvereniging bestaat ook nog maar kort. Maar 
het begint al een beetje te komen. Ik moet hier eigenlijk helemaal 
opnieuw beginnen", aldus Van Denzen, die om die reden ook als 
opbouwwerkster aangeduid zou kunnen worden. 

Anja begon in 1986, na een opleiding in 
het welzijnswerk, als jeugdwerkster in 
clubhuis Op Eigen Wieken in de 
Slaaghwijk. Op dat moment was de situ• 
atie daar ongeveer hetzelfde als in de 
Professoren- en Surgemeesterswijk nu. 
.,Alles moest vanaf de grond worden op· 
gebouwd. Nu bestaat er een heel netwerk 
van voorzieningen en zijn er meer dan 
honderd vrijwilligers actief. Ik heb daar 

een leuke tijd gehad. Ik kom er ook nog 
wel eens", vertelt Van Denzen. 

Andere wijk 
Bij de reorganisatie van het welzijnswerk 
die begin dit jaar zijn beslag kreeg kregen 
veel medewerkers van de nieuwe Leidse 
Welzijnsorganisatie (LWO) een andere 
standplaats en soms ook een nieuwe func· 
tie. Joke Kolthoff verdween uit buurthuis 

Cornelis Joppensz. Anja van 
Denzen volgde haar op, maar 
niet in dezelfde functie . .,Ik heb 
niet speciaal gekozen voor deze 
wijk. Ik heb mij opgegeven voor 
het nieuwe stadsdeel zuid. Naast 
de Professoren• en Bur· 
gemeesterswijk heb ik ook de 
Rijndijkbuurt. Tuinstadwijk en 
Vreewijk toegewezen ge· 

kregen." 
Een groot gebied, vooral als je in 
aanmerking neemt dat Van 
Denzen drie dagen in de week 
werkt. .,Mijn taak is nu niet meer 
in de eerste plaats het opzetten 
van activiteiten, maar het onder
kennen van behoeften en/of 
problemen in de wijk. Samen 
met de buurtbewoners wordt 
dan naar een oplossing gezocht. 
Het werk van de buurtwerker ,s 
niet zozeer verbonden aan het 
buurthuis, maar vooral gericht 
op de wijk. Vandaar dat i k ~eel 
t ijd kwijt ben met vergaderin· 
gen, het onderhouden van con· 

7 

!acten met bijvoorbeeld de wijkvereniging 
en het bejaardenwerk. Dat gaat steeds be· 
ter lopen." 

Vrijwilligers 
De contacten, het opvangen van signalen 
uit de wijk moeten uiteindelijk leiden tot 
een nota van aanpak, d ie door van 
Denzen wordt opgesteld. Aan de hand 
van die nota kan de LWO een beleid voor 
de wijk gaan opzetten. 
Welzijnswerk staat of valt met vrijwilli· 
gerswerk en in de Professoren• en 
Burgemeesterswijk valt er nog veel aan 
werving te doen . .,Ik merkte dat met de 
viering van Koninginnedag. Op de dag 
zelf waren er aardig wat vrijwilligers, 
maar in de voorbereiding had ik best meer 
hulp kunnen gebruiken. Ik ben best bereid 
om veel te doen, maar ik kan niet in mijn 
eentje activiteiten opzetten en uitvoeren. 
Ik heb daar ook geen tijd voor. Het is uit· 
eindelijk de bedoeling dat activiteiten 
door vrijwilligers w orden gedragen', legt 
Anja uit. Verder is het niet de bedoeling 
dat de buurtbewoners activiteiten krijgen 
opgedrongen ... Ze moeten het zelf willen. 
Er wordt per definitie vraaggericht ge· 
werkt. Als het haalbaar is zullen we een 
goed initiatief zeker ondersteunen." 
Het feit dat er niet zoveel wordt georgani• 
seerd in de Professoren• en 
Burgemeesterswijk heeft alles te maken 
met de wijk zelf . .. De wijk is niet te verge• 
lijken met de Slaaghwijk. Kennelijk is de 
behoefte aan activiteiten niet zo groot, 
misschien omdat de mensen het al druk 
genoeg hebben met hun eigen bezighe· 
den", veronderstelt Anja. 

Disco 
De volwassenen hebben hun vaak eigen 
bezigheden, voor de ouderen wordt in de 
wijk al het een en ander georganiseerd. 
Voor de jeugd kan er echter nog veel wor• 
den g~daan in een w ijk die verder weinig 
mogehJkheden voor jongeren biedt. Ook 
de Professoren- en Burgemeesterswijk 
wordt geconfronteerd met rondhangende 
Jongeren die zich op weinig plaauen echt 
kunnen __ ui!l~ven. Een disco, ooit opgezet 
door vriiwllhgers in het buurthuis bestaat 
momenteel niet meer maar zou opnieuw 

kunnen worden opgezet. .. Verder 
loopt er een goed initiatief voor een 
speeltuin dat ik graag wil ondersteu· 
nen. Het staat overigens al vast dat er 
jongerenwerkster wordt aangesteld. 
Het gaat dan wel om iemand voor 
het gehele zuidelijke gebied, voor 
20 uur in de week, dus zij zal zich 
niet alleen met deze wijk bezig• 
houden", vertelt Anja van 
Denzen. 

Anja verwacht dat 
het wel enkele ja• 
ren kan duren voor• 
dat het buurtwerk in de 
Professoren• en 
Burgemeesterswijk echt van de grond 
komt ... Zoieu bouw je niet in een 
jaar tijd op. In de Slaaghwijk heeft 
dat ook lang geduurd. En daarna 
moet je er een hoop tijd in steken 
om de zaak draaiende te houden, 
je kan dat niet verder op zijn be• 
loop laten." 

Anja van Denzen is op maan• 
dag, dinsdag en woensdag be• 
reikbaar in buurthuis 
Cornelis Joppensz, 
Oppenheimstraat 6a, tel. 
071-132462. Met name 
op maandag is zij 
goed te bereiken. 
Wie suggesties 
heeft voor activi• 
teiten of andere 
initiatieven kan 
bij haar te• 
recht. 0 
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Elke week diverse 
aanbiedingen 

Ruime parkeergelegenheid 
D icht bij huis 

Structuurplan "Een boomgaard van Kennis" 
Woensdag 12 juli 1995 heeft de ge• 
meenteraad het structuurplan voor 
Leiden vastgest,ld. 
Ook van de laatst• inspraakmogelijk
heid voor de vastst,lling h"ft de ver
enig ing gebruik g,maakt. Op 15 juni jl. 
heeft Gilles landheer ingesproken bij de 
behand•ling van h•t structuurplan door 
de raadscommissie Volkshuisvest ing en 
Ruimtelijke Ord,ning. 
In het verslag van de raadscie. is hier
over het volgende opgenomen. 
... · oe heer Landheer van de MY/oners• 
vereniging Professoren- en Burgemees• 
terswijk h•eft zich g• m•ld als inspreker. 
Hij merkt op dat e•n belangrijk• drijf
veer in dit st ructuurplan de kwaliteit 
van wonen is. Is er alleen niet gerust op 
dat dit wordt volgehouden. Vindt dat 
verdere inbreidingen in de Professoren
en Burgem"sterswijk gestopt di,nen te 
worden en kwaliteitsnormen geobjecti• 
veerd d ienen te worden. H•t valt hem 
op dat de tra mverbinding l eiden
Utre<ht. door Van Rij in gesprekken om• 
t rent stat ion Lammenschans uitdruk
kelijk genoemd, niet opgenomen is. 
Deze railverbinding zal uiteindelijk van 
grote invloed zijn op de wijk. Zegt blij 
te zijn dat de verbreding van de 
Ka naa lweg van de baan is. Is verontrust 
over de plannen ro nd het statio n 
Lammenschansplein, deze sluiten niet 
aan bij het karakter van d e wijk, noemt 
d it ook als voorbeeld waarom het goed 
zou zijn om Beeldkwaliteitsplannen op 

te stellen.· .. 

de mogelijkheid van bebouwing van het 
sponpark Roomburg is vorvallen. voons 
is in h•t raadsvoorstel de volg,nde for
mulering over de Kanaalwtg opgeno
men . ... ·oe vereniging zal betrokken 
worden bij de planvorming over het 
Kanaalwegtrac~. De w,g he•ft een ca• 
paciteit die extra verkeer kan w rdra
gen. In principe zal volstaan kunn•n 
worden met twee rijstroken. Verbreding 
is niet nodig. dus ook het kappen van 
bomen niet. Hooguit zal bij de aanslui
ting op de Hoge Rijndijk wat meer ruim
te nodig zijn.· ... 
Op een aantal andere punten inzake de 
ontwikkeling van de stad/wijk blijven 
wij van mening verschillen met het ge
meentebMtuur. 
Verdere verdichting van de wijk (uit
bouwen van nieuwe woningen)dient 

naar onze mening te worden uitgeslo
ten. Bij d• totstandkoming van het 
Bestemmin91plan zullen wij hierop te• 
rug komen. 
Ook de brug ter ontsluiting van de mo
gelijk toekomstige wijk Roomburg via 
onder ander• de M•ijersl<ade blijven wij 
uitd rukkelijk afwijzen •n zal bij de be
handeling van het Bestemmingsplan 
aan de orde komen. 
Intensivering van bedrijvigheid rond en 
aan de rand van de wijk, met name het 
stationgebied, mag naar onze mening 
nooit ten korte gaan het huidige woon
klimaat. 
Zoals u ziet. gebeuren er in onze wijk 
g,en wereldschokkende zaken. Maar 
het is zeker de moeite waard om de 
kwaliteit van deze prachtige woonwijk 
te bewaken • 

Onze inspraakinspanningen hebben er• 
toe geleid dat in het uiteindelijke plan 

Bomen terug rondom speelveld 
, , - - wv, --- •• -- .. aan de Zeemanlaan/Lorentzkade 

Na-schoolse opvang 
"De Basisbende" 
Heel veel kinderen en ouders ui t onze 
buurt zijn bekend met de Basisbende. 
Wij b ieden opvang aan kinderen va n· 
af 4 jaar tot zij de basisschool verlat en. 
Wij zijn ve rheugd met de uitbreiding 
van 1 groep per 4 september a .s. Dit is 

mede haa lbaar doordat wij tijdelijk 
zullen inwonen b ij het buurthu is Cor
nelis Joppe nsz. Wij danken Anja. 
Marianne. Peter en Petty alvast voor 
hun enthousiaste medewerking e n kij
ke n uit naar een goed sa men-zijn! 0 

In "n tijdsbestek van ongeveer 10 jaar zijn alle bomen ter hoogte van d• veniw.g 
aan de z"manlaan gesneuveld door zi, ktes en vr1ehtverkeer. In over~ m,t th be· 
wonen ,n de werkgroep Zttmanlaan httft de gem,enre (d• herrn R. Kuztt van 
afd. Groenvooniening ,n E. Dtij van afd. B•l• id en grotnbeheer) een voomel ge· 

maakt ttr vtNanging van d• ve~ntn bomen. tveld 
Samtng,va r komt het voont•I neer op het w,er volledig omringen van het sptt 

door bomen ,n het htfltellen van de kal• pl,kktn in htt grasveld tn ,n dt httster·d 
. k . thoud,n m,t d• wensen van e 

groepen. Bij het mak•n van de p/anntn ,s,. ,n,ng g I nd k 'ndertn 
omwontnden. Er komt ttn vrije doorgang tuss,n htt grotn voor spe• •l~i , ,nop r• 
en het speelveld blijft behouden als trapveldj• · Er komtn dus geen spe 9 

staan. d ff -~1 · praakronde komen. 
Dit voorstel zal naar verwachting in augustus in e o -~''. e ms . 199S wttr 
Zondtr verdtr oponthoud zal dit stukje ProfessortnwiJk'" htt naJ1ar van k .. ,n 

. h be ldbe~l,nde karakter terug "Jg · 
iets groeMr worden en een stulc1e v.in aar e ,- • 
Namens de Werkgroep Zeeman/aan, Frank van Akkeren. 
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GROENTE & FRUIT 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 9 Leiden telefoon 071 126738 Van 't Hoffstraat 12 Leiden telefoon 071 146831 

_!_ F.J.W. Raaphorst & Zn • ABN·AMRO De bank 

Van 't Hoffstraat 21 leiden telefoon 071 123695 Zeemanlaan 39 lelden 

Op zaterdag 9 september 

Groot springkussen en gratis poffertjes 
voor iedereen van 10.00 - 15.00 uur 
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VAN HARTEVELD Van 't Hoffstraat 9 Leiden 

telefoon 071 122210 fax 071 120802 
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Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't Hoffstraat 5 leiden telefoon 071 121977 
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Volop parkeergelegenheid 
Van 't Hoffstraat 26 Leiden telefoon 071 144157 

~•Jl• ~ Drng;,i,,;j = Parfumerie 
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Reform 

_9er:if.sw.:. "" Harteveld 

Zeemanlaan 37 Leiden 
telefoon 071 123577 

Kwaliteit hoort bij deze wijk 
De van 't Hoffstraat is in veel 
opzichten de levensader van 
onze wijk. Daarom besloot 
de redactie zich eens te ver
diepen in de ondernemers• 
vereniging in de van 't 
Hoffstraat. 
Een gesprek met Stephan van 
Harteveld, voorzitter van de 
ondernemersvereniging. 

Stephan: • Even iets rechtzetten, ik 
ben geen voorzitter. We zijn een 
team en hebben geen voo~itter 
ofzol Ik ben, onder andere door mijn 
bemoeienis met het bestemming,. 
plan en het voormalige Zirkzee-pand, 
de meest bekende ondernemer in de 
straat. Maar w e doen het samen, en 
zijn n iets zonder elkaar!· 

Wat wil de ondernemersvereniging 
nu precies? 
"We hebben als ondernemers dezelf• 
de belangen; we willen de straat Ie• 
vendig houden en kwaliteit bieden. 
Deze buurt is toch een soort dorp 
binnen Leiden. Dat is voor veel men• 
sen de charme van het wonen hier, 
maar anderzijds ook een probleem 
voor de ondernemers. Je blijh toch 
een buurtimago houden, al biedt je 
kwaliteit en 

toch geneigd hun 
boodschappen elders 
te doen. • De buurt is 
in een enorm tempo 
aan het verjongen. 
en juist jong• klan• 
ten gaan 't meeste 
vreemd, wat winkel
trouw betreft.· 

Het is daarom begrij
pelijk, dat de onder· 
nemersvereniging 
zich met haar activi
teiten speciaal op 
kindtren richt. • Alles 
wat je voor kinderen 
doet, vinden hun ou
ders 66k !tuk.· 
Voorbetldtn van 
dergelijk• activi
teiten waren o.a. de 
poppenkast, d• 
Korstman, de Zwarte 
Piettn, • n onlangs 
het schapenschoren 
voor 't Hofj• . 
"We zijn natuurlijk 
maar een kleine ondernemersvereni
ging en hebbtn dus ook niet zo'n 
groot budget of veel mankracht. Een 
braderie, zoals die in het verleden 
enige malen is georganiseerd, doet 
een te grote aanslag op menstlijke 
en financiêle reserves. Door activi-

teiten voor 

liefst 20% van de klanten van buiten 
de wijk komt . 
"Misschitn komt dat door de extra's 
dit we bieden. Wij allen hoor! 

veel extra's. 
Dat buurtima· 
go, dat beetje 
suffe, blijf ik 
bestrijden. 

"Klante~gebak 
om ]è"llllllllnèn • 

kinderen wi l
len w• toch 
wat leven in 
de brouwerij 

Ikzelf bezorg kosteloos aan 
Cronestein en de Lorentzhof. En bij 
de opening van het Professorenpad 
hebb•n we met alle ondorn•m•rs 
een mand gemaakt voor tikt nieuwe 
bewoner, om hen welkom tt httt n in 
de wijk. En zoals Raaphorst met zijn 
broodmobiel elke morgen in d• wijk 
brood bezorgt, dat is toch typerend! • 
Ook d• klanttn laten merken dat ze 
dit waarderen. • Het is bepaald g••n 
uitzondering als klanten m•t gtbak 
in d• winkel kom•n om j• t• bedan· 
ken voor het een of ander. Zo'n per• 

Er zijn wel degelijk winkels die be· 
wust voor kwaliteit kiezen in de wijk. 
Bijvoorbeeld Slagerij Ed Nozeman en 
Dick Juffermans Delicatessen. En zeg 
nou zelf, kwaliteit hóórt bij deze 
wijk! " 

Het lijkt moeilijk, een behoorlijk win
kelbestand in de wijk te handhaven. 
Zo verdwenen in de afgelopen jaren 
o.a. Van Mil en de slager op de Van 
der Waalsstraat. Sttphan l iet kortge
leden een marktonderzoek doen, 
waaruit bleek, dat met name "n su
permarkt node gemist wordt. Als er 
geen supermarkt is, zijn veel mensen 

I ~• 

brengtn. En ei
genlijk passen dit soort activiteiten 
ook beter bij het karakter van onze 
wijk. Overigens komt er op 9 sopttm· 
ber een springkussen en zijn or gratis 
poffertjes· . 

soonlijk contact 

Een pro· 
bleem blijh 
het gebrek 
aan passan
ten, wat bij-

"ZondJUtipkels 
wordt dit """àapbuurt" 

maakt het doen 
van dit extra in
vesteringen zeker 
de moeite waard. 

voorbeeld de Doezastraat tot een 
"grotere" winkelstraat maakt. Toch 
blijkt uit het eerder genoemde 
marktonden oek, dat in sommige za
ken als Marthy's en Rozemarijn maar 

Hoe ziet hij de toekomst van de 

straat? 
• Het blij h van belang om mee te 
gaan met je tijd. De winkels •n je 
vakkenis vervolg zie pagina 1J 



Speeltuinvereniging B urgemeestcrswijk 

p rofcssorenwijk 

Rijndijkbuun 

Er gaat (weer) een speeltuin komen in uw wij~: Si~~s eind 1994.b:s.ta~t de Speelruinver~nigi~g . 
Burgemeesterswijk, Professoren wijk en RiJndl)kbuurt. De 1~1uauefnemers hebben sindsdien met 
stilgezeten. Er is met de gemeente overlegd o~er .m.ogelijke lokaties en het karakter van de speeltum. We 
hebben ons georiënteerd op de inrichting en iu.nd1sche aspecten van ~en speel ruin. En de speeltuinver
eniging is het zestiende Jid geworden van de Leidse Bond van Speeltuinen. 
zo zoetjesaan is nu het moment gekomen dat de speeltuinvereniging ook leden moet .~aan werven. Leden 
die we nog niet een speeltuin kunnen bieden, maar die wel van enorm groot belang ZtJn voor de speel
tuin. De gemeente bijvoorbeeld stelt haar bijdrage aan speeltuinen vast op _bam van het aanta l leden. En 
voor ons is het aantal leden een indicatie voor de behoefte aan een speeltuin. Het onderzoek dat we afge
lopen najaar hebben uitgevoerd. heeft die behoefte al aangetoond, maar nu zouden wij die graag handen 
en voeten willen geven. 

Vandaar onze oproep: u kunt nu lid worden van de speeltuinvereniging voor f2,50 per gezin. Voor 
dat bedrag zijn alle kinderen in het gezin lid en bent u gerechtigd op de algemene ledenvergaderingen 
mee te besluiten over de verdere ontwikkeling van de speeltuin. Door voor een rijksdaalder per gezin lid 
te worden, steunt u ons en kunnen we weer wat stappen verder zetten. 

Het enige wat u moet doen, is de onderstaande bon invullen en ondertekenen en, samen met /2,50, afle
veren bij mw. Jasper • De Sitterlaan 77, dhr. De Haan • Van der Waalsstraat 25 of dhr. Van de r Sluis • Van 't 
Hoffsrraat 44. Als u het geld liever overmaakt, kan dat ook: en wel naar VSB-bankrekeningnummer 
88.75.60.415. Voor alle duidelijkheid, u bent alleen dan lid als zowel de /2,50 zijn betaald als het volledig 
ingevulde en ondertekende formulier binnen is. 

Eind dit jaar zal de eerste ledenvergadering worden bijeen geroepen. Dan kunnen we u ook meer opening 
van zaken geven over de lokatie van de speeltuin en dergelijke. 

+++++++ ++++ •••• + • + •• + •••++++++++++++ ++++++++ ++++ ++++++++++++ + +++ + ++++ • ++ 

Ja, ik word lid van de Speeltuinvereniging Burgemeesterswijk, Professoren wijk en Rijndijkbuurt. 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Telefoon: 

De namen en geboorte-data van mijn lónderen zijn: 

naam: geboortedatum: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Het inschrijfgeld [f2,SO) heb ik bï e 
88.75.60.415. Jg sloten f vandaag overgemaakt naar VSB-bankrekeningnummer 

Leiden, ........................ (datum) 
handtekening: 

Afscheid van W. de Bruijne 
Huisarts W. de Bruijne (62) van de Laat de Kanterstraat 
neemt op zaterdag 9 september afscheid van zijn patif n• 
ten in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade. Het af
scheid duurt van 14.00 tot 17.30 uur. De patifnten nemen 
in alfabetische volgorde afscheid, om te voorkomen dat de 
receptie onoverzichtelijk druk wordt. 
W. de Bruijne is 34 jaar huisarts geweest. Hij stamt uit een 
echte huisartsenfamilie: zijn grootvader en vader waren 
huisarts en zijn broer (J. de Bruijne van de Kemstraat) is 
dat nog steeds. Als Jan de Bruijne (60) doorgaat tot het 
jaar 2000 zal de familie precies een eeuw plaatselijke ge
zondheidszorg hebben volgemaakt, want opa De Bruijne 
begon in 1900 (in Leiderdorp). Sommige hoogbejaarde pa• 

1 tilnten hebben drie generaties De Bruijne meegemaakt. 

Schapen geschoren 
Na uitstel wegens slecht weer werden de schapen in juni 
dan toch geschoren in de Van 'tHoffstraat Her ini tiatief 
van de ondernemersvereniging trok aardig wat belangstel
lenden. • 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

ZIJN POSTZEGELS 

JE LEVEN? 

WIJ VERZEKEREN 

BEIDE! 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-149967 

De vrij traditionele W. de Bruijne draagt nog steeds een 
witte jas. waarschijnlijk als een van de laatste huisartsen. 
Die hangt hij nu voorgoed aan de wilgen. Hij wil meer t ijd 
gaan besteden aan reizen, schilderen en tuinieren. Ook 
gaat hij een boek schrijven over de geschiedenis van het 
artsengeslacht De Bruijne. Dokter M. Schaaf, de vrouwelij-
ke compagon van De Bruijne, zal de praktijk voortzetten 
met de nieuwe huisarts, J. Birnie (3B). • 

Dokttr Dt Brvijne bij het beeld '"Samen" dat voor zijn (nu nog) 
pr•ktijk staat. 

..,._,,, 11C.,c;çc;e == ~ .._.,,_ __ _ 

vtrvolg Kwaliteit in de wijk 

mogen niet versloffen. En de nieuwe invulling van mijn 
pand en het ABN•AMRO pand kunnen de straat een impuls 
geven, zoals het postkantoor dat heeft gedaan. We moe
ten voorkomen dat de hoekpanden woonhuizen worden 
en het winkelbestand uitbreiden. Ook over 15 jaar moeten 
er hier nog voldoende kwaliteitswinkels zijn, anders wordt 
het een ' slaapbuurt· . 
Nog dingen die je toe wil voegen? 
• Ja l Van Zirkzee kreeg ik de oude vlag van de vereniging 
Burgemeesters- en Professorenwijk, die nog bij hem op zol
der lag. Vroeger werd die elke morgen gehesen op de 
vlaggemast aan de Zeemanlaan. Misschien een traditie om 
opnieuw in te voeren? Informeer eens?· 
Bij deze. Reacties graag aan de redactie. AvdS • 



Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071-132462 

Nieuwe cursussen 

Beste mensen, 
Hiermee bieden wij u ons programma aan. 
Voorstellen voor nieuwe aktiviteiten zijn 
altijd welkom en als het mogelijk is deze in 
het programma in te passen (eventueel 
met uw hulp) zullen we dil zeker niet laten. 
Onze vrijwilliger van de Timmerklup (78 jr.) 
is helaas om gezondheidsredenen gestopt. 
Zijn er onder u, die het leuk vinden om te 
timmeren met kinderen. 
Aanmelden kan altijd. 

In verband met de afstemming van bet
alingstermijnen voor de diverse kursussen 
in het stadsdeel Zuid, waar buurthuis 
Cornelis Joppensz onder valt, wordt een 
jaar in 4 periodes verdeeld. U betaalt voor 
aanvang van de periode het verschuldigde 
bedrag, het liefst gepast, aan de docent(e). 
Bij de aktiviteiten staan de juiste bedragen 
vermeld per periode. Aanmelding voor een 
kursus ol aktiviteit kan mondeling of schrif
telijk met vermelding van naam, adres, 
lel.nr. en de kursus waaraan u deel wilt 
gaan nemen. De aktivileiten gemerkt mei 
een • hebben nog ruimte voor een of meer 
kursisten. 

Marianne Zweekhorst 

KINDERKLEDINGBEURS 
De datum van de kinderldedingbeurs is 13 
september. Het betreft hier winterkleding. 
U kunt bij ons terecht voor de verkoop en 
inkoop vanaf de kleinste babymaat 
(beperkt aantal) tot de tienerleeftijd. u 
levert de kleding schoon en heel in voor
zien van een etiket. Deze etiketten 'kunt u 
afhalen bij het buurthuis vanaf 28 augus
tus. U bepaalt zelf de prijs van de kleding, 
80% van de verkoop is voor u en 20% voor 
het buurthuis. 
INBRENG; 

VERKOOP; 

DINSDAG 12 SEPTEMBER 
14.00 · 16.00 UUR 
20.00 · 22.00 UUR 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 
13.30- 16.00 UUR 

GROTE NAJAARSBEURS 

Modeltreinen, postzegels en munten enz. 
Zaterdag 18 november 10.00-15.00 uur 
vindt er in buurthuis Cornelis Joppensz 
weer een grote beurs plaats. 
Liefhebbers van modeltreinen, verzame
laars van postzegels, munten ansichtkaar
ten enz. kunnen hun hart ophalen in het 
buurthuis. 
Er zal veel tweedehands treinmateriaal 
aanwezig zijn. De bekende modeltreinmer
ken Märklin; Fleischmann en Minltrix zijn 
van de partij. Behalve treinen zijn er allerlei 
toebehoren Ie koop zoals huisjes, slagbo· 
men en stationnetjes. Tevens is er een 
mogelijkheid tot taxatie en reparatie van 

treinen. 
Verzamelaars van postzegels ,munten 
enz. hebben ruimschoots de gelegenheid 
om te ruilen en /of te kopen.Dit Is de 
gelegenheid om uw eigen collectie uit te 
breiden of te beginnen met deze aan
trekkelijke hobby. 
Informatie en tafelreservering: tel. 132462 
(algemeen); 131069 (postzegels): 12401 1 

(treinen). 
Buurthuis Cornelis Joppensz, 
Oppenheimstraat 6a, Leiden. tel 132462. 

SPEELGOEDBEURS 
Op deze zelfde dag, 18 november, ku!~ 
ook alvast uw slag slaan met inkopen E 
de verjaardag van de Goedheiligman. r 
wordt weer een speelgoedbeurs gehouden 

eveneens van 10.00 - 15.00 uur. Is de 
De speelgoedbeurs werkt hetzelfde iruikl) 
kinderkledingbeurzen, u levert (ge 

speelgoed in en wij verkopen voor t~ïn en 
Uiteraard moet het nog comP1!8 

be;temd 
niet kapot. 20% van de_ verk00P 

1
~egenheid 

voor het buurthuis. GnJP deze ~:ugd) b08· 
aan en ruim de zolder op. Ook U 
ken zijn welkom. 

INLEVEREN 

VERKOOP 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 
9.00-15.00 UUR 

ZATERDAG18NOVEMBER 
10.00-15.00 UUR 

AFREKENEN 
WOENSDAG 22 NOVEMBER 
9.00-13.00 UUR. 

Voor het bezoek aan de beurs geldt een entreeprijs 
van / 1,-· voor volwassenen en / 0,50 voor de jeugd 
tot 15 jaar. 

BINGO 
De donkere, lange winteravonden komen er weer aan. 
In het buurthuis kunt u uw lijd gezellig doorbrengen 
met bingo. Eens in de maand op vrijdagavond vanaf 
20.15 uur. Met een beetje geluk zijn er leuke prijzen te 
halen. 
De bingoavonden zijn op vrijdagavond, op 6 oktober, 3 
november en 1 december. noteer alvast in uw agenda. 

TREINENBAAN 
Ook dit seizoen kunnen de treinliefhebbers terecht in 
het buurthuis bij de modellreinbaan die door een groep 
hobbyisten is aangelegd. Met of zonder eigen treinma
teriaal (wisselstroom Märklin of gelijkstroom, 
Fleissman, Lima) kan op deze 7 ,5 meter lange baan 
gereden worden. Dit aanbod geldt voor zowel volwas
senen als voor kinderen (onder begeleiding). Data: 23 
september en 4 oktober. tijd 14.00 - 16.00 uur 

MAANDAG 
QUILTINGBEE 
iedere derde maandagochtend van de maand staan de 
dames al voor de deur. Gezellig mei andere quilters 
samen nieuwtjes en nieuwe patronen uitwisselen. Van 
elkaar leren en als je er niet uit komt is er een deskun
dige aanwezig die de juiste aanwijzingen kan geven. 
De ochtenden zijn vrijblijvend en u bent van harte wel• 
kom met uw hobby. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 1, -- deelname per keer 
maandagochtend 9.30 - 11 .30 uur 
1 B september, 23 oktober, 20 november 
en 1 B december 

CALLANETICS 

Voor dames, die hun figuur willen verbeteren en de 
spieren willen versterken, bieden wij een mogelijkheid. 
Deze aktiviteit is een combinatie van grondoefeningen 
en Callanetics. Trek gemakkelijke kleding aan en 
neem een handdoek mee. Veel soepelheid toege

wenst. 

Kosten 
Tijd 
Start 

f 45,- 1e periode (10x) 
maandagmiddag 13.00 - 14.00 uur 
4 september 

BLOKFLUIT 
In het buurthuis starten weer lessen voor beginners op 
de blokfluit. Hel biedt kinderen de mogelijkheid om 
kennis te maken met het instrument en noten te leren 
lezen. In kleine groepjes van maximaal 5 kinderen. 
Geef snel op want 'vol is vol'. De kinderen moeten 
alwel zelf kunnen lezen ivm het oefenen thuis. Voor de 
lessen voldoet een plastic Yamaha blokfluit. 

Kosten 
Tijd 

Start 

ENGELS 

/ 45,- 1e periode (10x) 
maandagmiddag 16.00 - 16.30 uur 
16.30 • 17.00 uur 
11 september 

De kursussen Engels vervolgen hun programma. 
Wanneer u belangstelling heeft kunt u kontakt met ons 
opnemen. De groepen werken op verschillend niveau 
en in overteg mei de docente, afhankelijk van uw ken• 
nis kunt u deelnemen. 

Kosten 
Tijd 

Start 

/ 45,·· 1e periode (10x) 
maandagavond 19.15 - 20.15 gevord. 
20.15 - 21.15 beg.2e seiz. 
4september 

AQ.llURELLEREN 
Tijdens deze kursus wordt er afwisselend aandacht 
besteed aan de beginselen van tekenen en het aqua
relleren. Beginners, maar ook gevorderden zijn wel
kom, er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 108,·· 12 X 

maandagavond 20.15 - 22.15 uur 
11 september 

DINSDAG 
N.11.JlILES 

Bij de naaigroepen kunt u onder deskundige leiding 
kledingstukken naar eigen keuze vervaardigen. Aan de 
hand van kant en klaar patronen. Er zijn patroonbladen 
aanwezig. Zowel beginners als gevorderden zijn wel• 



kom. Bij de ochtend groep op dinsdag wordt oppas 
geregeld, maar de kosten hiervan worden wel dOOr de 
moeders gezamenlijk betaald. 

Kosten 
Tijd 

Start 

FRANS 

/ 90,·· le periode (l0x) 
dinsdagochlend 9.30 • 11 .30 uur 
dinsdagavond 20.15 • 22.15 uur 
donderdagochtend 9.30 • 11.30 uur 
donderdagavond 20.30 • 22.30 uur 
12 september 
14 september 

Er is een trouwe groep Frans sprekende mensen, voor 
de conversatielessen. Ze willen hun kennis van de taal 
bij houden. Indien u een redelijk niveau heett benl u 
welkom om de eerste les bij te wonen en kennis te 
nemen van de spreekvaardigheid van deze groep. In 
overleg mei de docenle kunl u dan mogelijk insteken. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 45,·· le periode (10x) 
dinsdagmiddag 13.30 • 14.30 uur 
5september 

BRIDGEMIDDJlG 
Op dinsdagmiddag 
w0<den de noord-zuid 
en oost-west lijnen 
uilgezet en over bie
den en uitspelen 
gesproken. Als deze 
termen u wat zeggen 
kunt u misschien wel 
mee bridgen op de 
dinsdagmiddag. Ook 
als u voor de thee en 
kolfie wil zorgen of 
andere hand en span
diensten wil verzorgen benl u van harte welkom. Kom 
de eersle middag dal we in het nieuwe seizoen kaar
ten gerust eens langs en informeer naar de mogehjk
heden. 

Kosten 
T11d 
Start 

KOOR 

f 6,-· per maand 
dinsdagmiddag 13.30 • 17.00uur 
5 september 

Het koor voor volwassenen is vooral aan de slag mei 
meerstemmig repertoire waann hel beste van de pop
muziek de revu passeert. Er wordl gewerkt mei een 
•songooek· aanpak. Laai u horen en verrijk hel koor 
mei uw klankkleur. 

Kosten 
Tijd 
Start 

f 67,50 1e periode (10x) 
Dinsdagavond 2.00 - 21.30 uur 
5 september 

CllLLIGRllflE 

Calligrafie is de kunsl 
van schoonschrijven. 
In deze cursus voor 
beginners worden 
diverse type leflers 
behandeld en wordt 
aandacht geschonken 
aan het ontwerpen 
van kaarten, oorkondes e.d. 

/ 
Bent u linkshandig vermeld dil bij de opgaaf. 

Kosten: 
tijd: 
20.00 uur 
Start: 
Materiaal: 

/ 90,·· voor 12x 
dinsdagavond 18.30 • 

12 september 
pennenset, papier en stencils / 42,50 

TECHNIEKJll0 

Dit is een kursus voor meisjes tussen de 10 en 12 jaar. 
Deze kursus is houtbewerking, je leert leuke gebruiks
voorwerpen maken onder deskundige le1d1ng. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 20,·· (Bx) 
dinsdagavond 18.30-20.00 uur 
19 september 

WOENSDAG 
MOEDER EN PEUTER 
In september start een ontmoetings- en speel ochtend 
voor moeders en peuters. De kinderen kunnen lekker 
spelen, terwijl moeders een kopje koHie drinken met 
elkaar. U hoett zich niet aan te melden het is een open 
inloop. 

Kosten 
Tijd 
Start 

f 1,·· per keer 
woensdagochlend 9.30 - 11 .30 uur 
13 september 

KINDERKLUP 

iedere woensdagmiddag is er voor kinderen van 6 · 10 
Jaar klup. Er wordt mei verschillende materialen en 
technieken de mooiste creaties gemaakt. 

Kosten 
Tijd 

Start 

f 30,-· le periode (10x) 
woensdagmdg 13.45 - 15.00 uur 1 e 
15.30 - 16.45 uur 2e 
6 seplember 

JllZZDANCE 

Voor meisjes vanaf 8 jaar is er een jazzdance groep. 
De lessen beginnen met een warming-up en het is de 
bedoeling om aan het einde van het seizoen een uit· 
voering te presenleren. 

Kosten 
Tijd 
Slart 

f 30,-- le periode {lOx) 
woensdagavond 19. 15 • 20.15 uur 
13 september 

DONDERDAG 
NJlJULES 

Zie de informal1e op dinsdag 

VRIJDAG 
BRIDGELES 
Bridge voor beginners wordl op de vn1dagoch1end dOOr 
een erkende leraar gegeven. Voor leder die belangstel
ltng heett, aarzel niel en meld u aan. 

Kosten 
Tijd 
Start 

f 90,·· le periode (10x) 
Vn1dagoch1end 9.30 · 11 .30 uur 
15 september 

TEKENLES KINDEREN 

Voor kinderen In de 
leeftijd van 8 101 en 
mei 12 1aar, GROEP 
1, 1s er de mogel11k· 
heid de basiskennis 
van he l leken en 
onder de knie Ie kn1• 
gen. Mei gebruikma
king van houlskool , 
ink1, ecoltne, oliekn11 
en plakkaa1verf wor
den de diverse 1ech
nieken gebruikt. 
Voor kinderen in de leettijd 12 - 15 jaar, GROEP 2, is 
er de mogeltjkheid om bepaalde druklechnieken uil Ie 
proberen. Hel ma1eriaal wal gebruik! gaal worden is 
heel verschillend. 

Kosten 

Tijd 

Slart 

f 57.50 1e periode {10x) 1 
f 70,·· 1e periode {10x) 2 
vrijdagmiddag 15.15 - 16.30 u 1 
16.30 • 18.00 u 2 
15 seplember 

KOOKKLUP 
Een keer in de twee 
weken is er een 
kookklup voor kinde
ren. Onder leiding 
van een prima kok 
leer je mei nog wat 
kinderen een maaltijd 
klaar maken en je eel 
het daarna ook zelf 
op. 

Kosten 
Tijd 
Start 

f 35,·· voor 6 keer 
vrijdagmiddag 16.30 · 18.30 uur 
6 oktober 

WEEKROOSTER 

MAANDAG 
qui]! 9.30-11.30 
callanetia 13.00- 14.00 
bloldluit 16.00-16.30 

18.30 - 11.00 
engela gevorderden 19.16-20.15 
engela beginnen 20.15-21.15 
aquarelleren 20.15 -22.15 

DINSDAG 
naailes 9.30 - 11.30 
frans conversatie 13.30 - 14.30 
bridgemiddag 13.30 - 16.30 
TIO 18.30 - 20.00 
calligrafie 18.30 - 20.00 
naailes 20.15-22.15 
koor 20.00 - 21.30 

WOENSDAG 
moeder en peuter 9.30- 11.30 
kinderklup 13.45 - 15.00 

15.30 - 16.45 
jazz dance 19.15-20.15 

DONDERDAG 
naailee 9.30 - 11.30 
naailes 20.30 - 22.30 

VRIJDAG 
bridgelea 9.30 - 11.30 
tekenleakinderen• 15.45 - 18.30 
druktechnieken 16.30-17.45 

ZATERDAG 
treinbaan 14.00 - 16.00 

EENMALIGE 
AKTIVITEITEN 
WORKSHOP TROMMELS MAKEN 

' 

l 

We maken een prachtig klinkend trommeltje voor uw 
peuter ol kleuter. Het is handig als u zeil een leeg 
Almironblik. een strook behang en een revolvertang 



. . n is materiaal aanwezig. 
meeneemt. Heett u dil n1e~drk I tel 132 462 of 211 

Liefhebbers van modeltreinen, verzamelaars van post
zegels, munten ansicht~aarten enz. kunnen hun hart 

Opgave vooraf is noodza e IJ . ophalen in het buurthuis. . . 

444 

Kosten 
Start 
Tijd 

f 20,·· 
Dinsdag 12 september 

Er zal veel tweedehands treinmateriaal aanwezig zijn. 
De bekende modeltreinmerken Märklin; Fleischmann 
en Minitrix zijn van de partij. Behalve treinen zijn er 
allerlei toebehoren te koop zoals huisjes, slagbomen 
en stationnetjes. Tevens is er een mogelijkheid tot 
taxatie en reparatie van treinen. 

9.30. 10.30 of 
10.30 • 11 .30 

Docente 
Lieneke Schotanus 

verzamelaars van postzegels ,munten enz. hebben 
ruimschoots de gelegenheid om te ruilen en /of te ko
pen.Dit is de gelegenheid om uw eigen collectie uit te 
breiden of te beginnen met deze aan-
trekkelijke hobby. GROTE VOORJAARSBEURS 

modeltreinen, postzegels en munten 
enz. 

Informatie en tafelreservering: tel. 132462 (algemeen); 
131069 (postzegels); 124011 (treinen). 

Zaterdag 16 maart l0.00-15.00 uur vindt er in buurt· 
huis Cornelis Joppensz weer een grote beurs plaats. 

Buurthuis Cornelis Joppensz, Oppenheimstraat 6a, 
Leiden. tel 132462. 

VAN DE BUURTWERKER 

Aktiviteit voor moe• 
ders en peuters 

In september wil ik starten met 
een ontmoetings- en speeloch
tend VOOf moeders en peuters in 
Cornelis Joppensz. De kinderen 
kunnen lekker spelen, terwijl de 
moeders een kopje koffie drinken 
met elkaar. 
Witt u er ook eens u~ en andere 
moeders ontmoeten, kom dan 
naar deze ochtend. 
U hoett zich niet aan te melden 
het is een open Inloop. ' 

start: woensdag 13 september 
tijd: 9.30 uur • 11 .30 uur 
plaats: buurthuis Cornelis 

Joppensz 
kosten: 1 gulden per keer 

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT!! 

Volgend · Jaar Willen we natuurlijk 
~lemaal weer een leuke koning-
1nnedag vieren. 

Dat moet dan wel georganiseerd 
worden! 
Daarom ben Ik dringend Op Zoek 
naar mensen die mee Willen hel 
pen In de O<ganisatle en de voor: 

bereiding van deze dag. 
Als u interesse heelt kunt u kon
takt opnemen met Anja van 
Denzen in buurthuis Cornelis 
Joppensz, telefoon 132462 

3Doverleg 

30 staat voor: drie disciplines. 
Het Is een overleg in stadsdeel 
Zuid tussen de dienst Milieu en 
Beheer van de gemeente, de 
politie en de buurtwerkers van de 
Leidse Welzijnsorganisatie . 
Ongeveer een maal per zes 
weken komen we bij elkaar. 
We bespreken In dit overleg 
zaken die in de verschillende wij
ken in stadsdeel Zuid spelen en 
die te maken hebben met alledrie 
de disciplines. Op deze manier 
blijven we goed op de hoogte 
van elkaars werk en plannen. 
Dat vinden wij belangrijk, omdat 
er veel raakvlakken zijn In ons 
werk. Voor u als bewoner Is het 
00k prettig te weten dat als u een 
probleem aankaart bij een van 
~ns waar andere disciplines bij 
dngeschakeld moeten worden 

at dit dan In het 30 overle ' 
besproken zal worden. g 

Anja van Donzen 

Bewonerscommissies 
ONS DOEL 

In de Burgemeesters en Profes
sorenwijk en de Rijndijkbuurt zijn 
twee bewonerscommissies van 
Ons Doel aklief. 
Een bewonerscommissie haalt 
haar wer kgebied In de Tem
minckstraa t en omgeving, de 
andere in de Rijndijkbuurt. 
De bewonerscommissies houden 
zich behalve met de woningen 
(onderhoud en dergelijke) ook 
bezig met de woonomgeving. 
B ijvoorbeeld speelplekken en 
verkeer. 

DEHOOD 

HOOO staat voor: Huurders 

Organisatie Ons Doel. 
De HOOO Is een organisatie 
van voor en door huurders ven 
wo~lngbouwvereniglng ons 
Doel De HOOO behartigt de 
bela~gen van de huurders zowel 
naar de verhuurder als naar de 

gemeente. Zij kan gevraagd ~~ 
ongevraagd Ons Doel en 
gemeente adviseren over zaken 

. d huurder 
en belangen die e 
direct aangaan. 

Reünie 
Er komt een reünie voor 
alle 'oudkinderen' van kin
dercentrum Peuterpalet. 
Op 9 september viert het 
kindercentrum Peuterpalet 
haar 25-jarig bestaan. Alle 
'oudkinderen'die het leuk 
vinden om nog eens te kij
ken waar hij of zij zijn eer
ste stapjes zette en vriend
jes voor het leven maakte, 
zijn van harte welkom op 
de reünie die op 9 septem
ber van t 4.00 - 17 .00 ge-

houden wordt. 
Wil je komen? Geef je dan 
snel op bij Peuterpalet, 
Zoeterwoudsesingel 99, 
2313 EN Leiden. Telefoon 
071 • 124839. 

Er zijn diverse leuke reacties binnenkomen op onze op
roep om namen te verzinnen voor onze wijkkrant, zoals 
'Profburger', Wijkvaria en 'Joppenskrant'. Toch hebben 
we uiteindelijk besloten de huidige betiteling te 
handhaven, omdat die toch nog het beste bij de onmo
gelijk lange naam van onze wijkvereniging past. De 
taart wordt dus nog niet uitgereikt. 
De volgende Wijkkrant verschijnt half december. De in
zendtermijn van kopy en advertenties sluit op 

15 november a.s. 111 
Het adres is: Werkgroep Communicat ie, Jos Vemeegen, 
Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ Lelden, tel.130388. 

Loopbaan Suite presenteert 

2-daagse workshop 

Je loopbaan, je leven: 
een creatieve invulling 
vrijdag en zaterdag 29/30 september, 
27/28 oktober en 24/25 november. 

Loopbaan Suite 
De cursus 'zelfacceptatie' °"""'"tonv 
start dinsdagavond 5 september, vrijdagochtend 15 sep
tember, woensdagavond 20 september. 
We werken naar aanleiding van de boeken van C. HAY. 

INFO EN OPGAVEN 071 - 130026 

r--- _ 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

De Ambassadeur maaktdat 

071-311777 
taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan zijn. 

B.wonencommissie Rijndijk/Meerbufg (Ons Doel) 
mevr. C. Monfifj 
Kanaalttraat 1 2313 NN Leiden tel. 146665 

Bewonencommissie Temmlnkstraat e.o. (Ons Doel) 

Vereniging van huiseigenaren Burggr•venlaan 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schuttem,eld 65 2316 ZZ. Lelden tel. 222025 

Stichting Ouderenwerk Zuid Oost 
Oppenhemstraat 6 2313 JE Lelden tel. 121512 
Profenorenpad 1 2313 TA Leiden 
tel 128183 (maandag en woensdag 9.00 • 10.00 uur) 

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente Leiden 
Sector Wijk.beheer, wijk 3 
De Bult, Roomburgerweg 26 2314 XN Leiden tel. 167615 

Politiebureau Zuid 
Vrijheidslaan 151 2312 JT Leiden tel. 258822/258823 

Buurthuis Cornelis Joppensz 
Oppenheimstraat 6a 2313 JE Leiden tel. 132462 

Openbare BiHisschool Lorentz 
Van Vollenhovenkade 19 2313 GG Leiden tel. 1417TT 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Vollenhovenkade 15 2313 GG Leiden tel. 130958 

R.K. Basisschool Sint Joseph 
Oppenhelmstraat 8 2313 JE Leiden tel. 132263 

Stichting Thuiszorg 
Burggr•venla.n 250 
Wijkverpleging: 132754 (ma t/m vr 8.00-8,15, 13.00-13.30) 
Ouder- en kindzorg: 146254 (di, wo, vr 12.30-13,00) 
Gezinsverzorging: 161365 (ma t/m vr 9.00-10.00, 13.00-
14.00) 

Naschoolse Opvang De basisbende 
Oppenheimstrut 2 tel, 124369 

Klnclerdagverblijf Peuterpalet 
ZoetefWOUdse1ingel 91199 tel. 124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggr-nlNn 17• tel. 121331 

Peuterspeelzul Olleke Bolleke 
Oppenhelmstrut 2 tel. 131061 

Mutschappelljk welt sector ZUld 
Bewljdlngspleln60 2321 ll.< Lelden ttl.310228(W"09.00. 
10.00) 

Verzorgingshuis lorentzhof 
Lorentzhof12313GA_ Ltlden,t.i. 149545 



AANMELDINGSKAART 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Verenig ing Professoren 
. en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt 
f 15,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 
55.67.659 van de Postbank onder vermelding van Vere• 
niging Professoren- en Burgemeesterswijk. Deze kaart 
zenden aan de secretaris, R. $tokkel, De Sitterlaan 43. 

NAAM: ... ... . . . ... . . ... ... .... .. . ..... . . . .. . . .................. . 

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

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

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

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

HANDTEKENING: 

~--------------------~ 
: 9 september 

, 9 september 

9 september 

Reunie bij kindercentrum Peuterpalet 
aan de Zoeterwoudsesir,gel 99. 

Afscheid van dokter W. de Bruijne in de 
Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade. 

Groot feest voor de kinderen in de Van 
't Hoffstraat van 10.00 tot 15.00 uur. 

13 september Kinderkledingbeurs in buurthuis 
Cornelis Joppensz 

1>17 september Festiviteiten met betrekking tot het 
dertig jarig jubileum van de Vredeskerk 

• 15 november De deadline van de Wijkkrant voor 
kopy en advertenties 

18 november Grote najaarsbeurs en Speelgoedbeurs 
in buurthuuis Cornelis Joppensz van 
10.00 tot 15.00 uur. 

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

(
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:", .. ~ i. '"' 

·: 

De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren- ' 
en Burgemeesterswijk te Lelden. 

1 . 
Redaktie: Frank Buurman(eindredactie), Anja van Denzen, 
Gilles Landheer, Henk Pauwels, Ronald Stokkel, Frank van 
Akkeren, Anna van der Scheer. 

i Fotografie: Jos Versteegen 
I Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving 

! Adres voor het inleveren van kopy en advertenties: 
( Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ Leiden. 

Verenlgingsseaetariaat: De Sitterlaan 43, 2313 TK Leiden 
Postbanlmo. S5.67 .659 

Ingeschreven in het verenigingsregister van 

20 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Rijnland onder V 448253 
~ 

de Zonneboom 
vrij kunstzinnig centrum 

Opnieuw willen we iets 
van ons laten horen. In 
september starten we 
met een lezingen cyclus 
Spirituele psychologie 
door Manfred van 
Doorn, psycho thera-
peut en schrijver. 

In 20 lezingen zal een reis worden ondernomen door 
de verschillende gebieden van de spiritueel 
gefundeerde psychologie. 

Titels van de lezingen: 
1. De mens als goddelijke gedachte 
2. Praktische werkingen van het karma 
3. Beweging - Vorm (Vissen-Maagd) 
4. Spreken - Luisteren (Ram-Weegschaal) 
5. Wil - Bewustzijn (Stier-Schorpioen) 
6. Spel - Doel (Tweelingen-Boogschutter) 
7. Materie - Geest (Kreeft-Steenbok) 
8. Centrum - Omgeving (Leeuw-Waterman) 
9. Opbouw van de persoonlijkheid 
10. De dubbelganger: tussen twee kwaden 
11. Diagnose t ijdens de ontmoeting 
12. De partner als beproeving 
13. Meditatie tussen spel en dicipline 
14. Psychotherapie en de scholingsweg 
15. Kennis van en verhouding tot de deugden 
16. Integratie van technieken 
17. Moderne media en mythologie 
18. Opvoeding als zelfopvoeding 
19. Het schrijven van een biografie 
20. Open einde. 
Vanwege de samenhang tussen de lezingen is het niet 
mogelijk slechts enkele van de lezingen te volgen. 

Data 

tijd 
plaats 

kosten 

vrijdagavond, tweewekelijks, 
start 8 september 1995 

aanvang 20.15 uur 
Vrije School Mareland, 
Maresingel 19, Leiden 
U kunt telefonisch bij De Zonneboom opge
ven voor een passe-partout à f 265,- (Inclu
sief administratiekosten) Tel. 071 123137 
Rechtstreeks is het passe-partout te verkrij
gen à f 250, - bij Jeugdboekhandel 
Silvester, Rapenburg 17, Leiden. 

Door de grote belangstelling voor deze lezingen is 
het belangrijk u zo spoedig mogelijk op te geven. 

Voor de volgende cursussen die ook in september van 
start gaan zijn nog enkele plaatsen vrij m.n. de kursus
sen: biografie, kinderatelier, smeden, klank - kleur 
beweging, Tekenen/schilderen, koorzang en drama. 

Stichting Vrij Kunstzinnig Centrum De Zonneboom 
De Laat de Kanterstraat 5, 2313 JS Lelden 


