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wijl<l<rant 
Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 

lnbraa~preventieproject politie 

in Professorenwijk 

"Kijk door de ogen van een inbreker" 

Misschien heeft u er al persoonlijk wat van gemerkt: het inbraakpreventieproject 

van de politie Hollands Midden, wijkteam Zuid. In 2000 is een team van politie• 

medewerkers, die speciaal zijn getraind voor dit 
De wijkvereniging organiseert samen 

met de politie wijkteam Zuid 
doel, gestart om politie-veiligheidsberichten te 

verstrekken aan bewoners in de professorenwijk. 

Dit doen zij op grond van een visuele controle op 

de inbraak-gevoeligheid van de woning. 

VEILlunc,v 11~ c•~ v•·• vc wvNING 

Een informatieavond over inbraakpreventie 
(veiligheid in en om de woning) en 

'euroveiligheid' rond de jaarwisseling. 
"We zijn gestart in Professorenwijk West en zijn 

inmiddels aangeland in Professorenwijk-Oost, 

richting Kanaalweg. In dit laatste gebied bevin• 

den zich diverse woningcomplexen van woning

bouwverenigin·g Ons Doel. De wensen van Ons 

Doel om haar complexen tegen inbraak beter te 

Op maandag 12 november, van 19.30 uur 
tot 21.30 uur 

In: Zorgcentrum Lorentzhof, lorentzhof 1 

(tussen lorentzkade en 
Zoeterwoudsesingel) 

Iedereen is van harte welkom! 

beveiligen zijn ooit voor ons aanleiding geweest om dit wijkbrede project te starten", 

aldus één van de betrokken medewerkers, Martin Cuvelier. "Eigenlijk zijn we al sinds 

1995 bezig met extra aandacht voor inbraakpreventie in deze buurten. Het woningin

braak risico-percentage ligt hier hoger dan stedelijk gemiddeld. Niet zo gek natuur• 

lijk: er is wat te halen, er zijn stille straten bij waar overdag bijna niemand is en je kunt 

makkelijk de wijk in en uit. Het lijkt wel of meer draagkrachtigen nonchalanter zijn 

met hun bezit, 'de verzekering betaalt toch wel'. Je moet bewoners eigenlijk persoon~ 

lijk aanspreken op de mogelijke risico's. Wie staat er nou stil bij veiligheid van de wo• 

Het bestuur van de wijkvereniging nodigt 
u uit voor een bijeenkomst over 

LEEFBAARHEID IN DE f>ROFESSOREN

EN 8URGEMEESTERSWIJI< 

(w.o. de toestand van park Roomburg, 
het Jongerenontmoetingspunt (JOP), 

verbeteringen Burggravenlaan en 
De Sitterlaan, groen- en straatonderhoud) 

Op maandag 8 oktober 
Van 19.30 uur tot 22.00 uur 

In: Zorgcentrum Lorentzhof, lorentzhof 1 

(tussen l orentzkade en 
Zoeterwoudsesingel) 

Aanwezig zijn verschillende betrokken 
medewerkers van de gemeente leiden . 

ning7 Te weinig mensen. Daarom zeggen wij 

altijd: kijk nou eens naar je eigen huis door 

de ogen van een vreemde. Is alles goed be

veiligd? Kom je ergens makkelijk binnen, 

hoe zit het met verlichting als het donker is? 

Is je huis goed te zien vanaf de straat?" 

Cuvelier en zijn collega's hebben het afgelo

pen jaar honderden veiligheidsberichten in 

de brievenbus van woningen gestopt. De 

boodschap is gericht op bewustwording van 

inbraakveiligheid en laat zien wat bewoners 

zelf kunnen doen om deze vergroten. "Soms 

valt ons op dat er een ladder in de achter-

._ _____________ _.. tuin los ligt, waarmee je makkelijk ergens 

... 
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Leefbaarheid 

een modewoord? 

Er z.1/n be"·oncu die er nooit aan zullen wennen. die z,ch 
e,gercn aan dar modlcu1'> gedoe'. 'de leclboarhc,d van 
de w11k'. En u hrr /1 er mmch1r n nog noo/1 \'On gehooid. 
Toch Mstoat de IC~rm al heel lang Lcclboorhc id gaat ovN 
d<" beleving van uw woonomgeving. O\' Ct df.' vcU,ghPid. 
het onderhoud, de slee ,, de voorz1C'n lnqcn. de bNc1k 
bo01hc1d. Kortom: ave, allts "-Of hN "-'Ontn cn lcvcn in 

ec-n buurl en wl1k oangl'noam of Juist onaangenaam 
maakt. de kl(' lncre l'n g,o tcrc t aken Dot is d us h('c/ vc<'I 
tcgch1k 
ZIJn d f" bumten van d e Proles..Jort•n • cn Burgcmccsl C'IS 
w1/k ' lcclbaor'7 Ts10, dat hangt rr moor van al waa, u op 
Ict, wal u bclang111k vindt, h~ long u N ui woonl, "-'OI u 
hcdt meegemaakt OvN hN algemeen d<'nk ik dot het 
overg, ote deel van de w11kbcwoncrs llic r prcm g \\OOnt 
D<" w,lk<'n 11OOn b{'kend als zeer gcli{'l d voo, 1ong {'n 

oud 1-f{' t II hier g<"va11e<"td. behoo1l,1k g tO<'n en rnst1g 
Maat Js hel oolc veilig g<"nocg1 z,,n f'!r voldoende vootz,<' • 
mngcn VOOI bC\\'Onets d i e wat mocll11ke1 tlll d{' \ 'Of't{'n 
k unncn7 Kunnen vetsC'hJll('ndc Jccllljd.sg,ocp{'n zich vol 
docndc vcrmol«~nl MN de komsl ,•on de p,ochllg{' speel 
rum de Spcd.sd1on.s zit hf'I ,·oot kleine Jundc, cn wrl 
goed. Op 22 s.cptembN kunnen zij het f~n1O11g be11aon 
>ionwn vleu~n Moor hoc ut het met de oudcte 1cugdl 111 
g,ocpws ,ondhangen ,s von al/(' t11den. maat het kan be• 
hoo1l11k h lndctliJk llJn als dot , umoer,g en voo, JC deu, 
plaats vmdt. \\'ordi de Jongercnontmoctmgsplek, de J O P. 
1n het Roombutgctpotk " el geb,u,lct waar die voo1 d ien
dt1 En clo t park zelf: ,,ua,om sten•en et 9c1egcld bomcnl 
De vc1kcersvc1llghc1d, d,c b notuu11Jjk met voldoende 
,' ·1oor hoc k111g je automobill..stcn, ook JC eigen buten, ZO· 
ver do t ze 1ouw velllghc,d en die van JC k lndcten b<"lang• 
111kc1 vmclcn don de hoost om ei gens noot toe te goonl 
Een mee1de1hcid van ~wonNs m onze w11ken bliJkt te• 
gen het invoct cn van beloald potlfcrcn, dus dat gcbcut t 
met Moor de bcwonN s die wel dcgcllJk la.si lrcbb<'n 
van potkcc,ovNlast don 1 D,c voc /{'n zich mei bepaald 
geholl"'n 
ThmskomC'n van voJ.ont1e {'n onld{'kkC'n dot " •mond je 
tuin aan het vNg1lt1gen ,s Buu~nrnz,es die hoog oplopen, 
een mb,aok d ie/<" hcle gevoel van vc1l1ghe1d m één klop 
,~cgvuagt 
De loolsle bonk d1{' haat deuren sl uit. ouderen die nu al 
angstig zijn hoc 1c hun geld m curo'.s veihg kunnen om• 
wl.uclcn. l-locvecl buu1twlnkC'ls zJ1n et de loabt{' vee1t1g 
1aa1 niet opgclteven1 Is liet opheffen vun e{'n buu1tltuis 
In d(' " '1/k no tulm VIJfllg Juut gc•C'n d1amallscl1e aanslag 
op de v11,et11dsvoo1uemngrn voor Jong e n oud , de twee 
categoriccn d ie alleen moa, g1otc1 wo,dcn 1 
Kom, kom n,e, zo sombct, dc tl/de11 ve1ondc1cn '-'" de 
w l/k bil/Il loch oanlt('hh{'Jijk genoeg om te wonen en te 
Je, rn Ja, dol de-nk Ik ook "1001 Jolen "c wel s tlls taon 
biJ de t oken die bete, kunnc-n, d,c we kunnen behouden, 
Jolen w·e p1obc1cn f'en pt{'lt1ge vc,s tondhouding met de 
buten te onde1houden. Lotcn wc .som.t ,omen oplt{'dcn 
om leis voor elkuor te lul/gen Ook m onze moow w11kcn 
b n,el a lles vontelfsprekcnd. 
En de sfeer, de lecl bao1hc1d: 
die maken wc voor een g,001 
zelf. En gelukkig zi:cn wc dol 
ook om ons heen. 

ThomoJJ van l)u,n 
Voon me, ...,,.,kve,C'mging 
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naar binnen kan klimmen. De volgende keer gaat he t over on

voldoende verlichting of slechte sloten. Ook adviseren wij be

woners om het groen in de tuin dermate teiug te snoeien, dat 

e r goed zicht blijf\ op de voor- en achtenijde van het huis. 

Het Keurmerk Veilig Wonen verschaf\ de politie een bepaalde 

kwaliteit van inbraakpieventie. Het gaat dan vooral om hang

en sluitwerk, maar ook om andere verbe te ringen. In l eiden 

zijn enkele bedrijven gespecialiseerd in deze beveiliging. 

Zij kunnen particulieren komen adviseien en een offerte uit

brengen. 

"De meeste inbrekers zijn geen professional, maar gelegen

heidsinbreker die individueel op pad zijn. ZiJ bestraffen als het 

ware de nonchalance van bewoners: de ramen staan open bij

voorbeeld." 

Senioren Zelfstandig 

Voor ouderen telt vei ligheid in en om het huis minstens net zo 

als voor andere buurtbewoners. Zij zijn vaak kwetsbaarder, 

zoals helaas af en blijkt met de babbeltruc. Hierbij lukt het om 

een dief met een smoes he t huis binnen te komen. "De werk· 

groep Senio,en Zelfstandig is ook actiefin de wijk op d it ge

bied. Voor het woongebied 1ond het Professoren pad heef\ zij 

het voorstel van een toezichtproject. Op zich moedigen wij het 

aan a ls bewoners zelf zo' n initiatief nemen. Maar het is wel 

belangrijk dat men niet zelf gaat handelen. Daarom geven wij 

goede voorlichting waar op gelet kan worden, bijvoorbeeld als 

bewoners zelf gaan patrouilleren." 

Resultaten 

"Met goed hang· en sluitwerk en enkele andere verbeteringen 

verminder je de kans op een inbraak al snel met 80 tot 90%, zo 

effectief is hetl Vaak gaat het echt om zaken die je zelf kunt 

doen: ga in je woning zitten en kijk om je heen, waar he t veili

ge, kan, regel sleutelbeheer met je buren, plaats rookmelders, 

wees kritisch en bewust , ook a l ben je maar tien minuten van 

huis. 

Voor meer informatie: bel politie wijkteam zuid: 071-5258401. 

Thomas van Duin 

Martin Cuvelier en Sien Kleinhoul Yan Team Zuid 
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Ve rkee rsve i I i gh ei d 
op 'de Lanen' eindelijk aangepakt 

Het zal u niet zijn ontgaan dat op de Burggraven laan allerlei 

werkzaamheden zijn uitgevoe1d. Deze vormen onderdeel van 

het pakket maatregelen om de verkeersveiligheid op deze laan 

en in het daaraan grenzende scholengebied te vergroten. 

We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar nu is het 

e indelijk zover: de beloofde maat regelen worden uitgevoerd. 

Reeds in 1998 drong de wijkvereniging bij de gemeente aan op 

het t1effen van maatregelen om de ve, keersonveiligheid op de 

De Sittetlaan en de Burgg,avenlaan te vergroten. Vooral de 

hoge snelheid van automobilisten maakt deze lanen, waar da· 

gelijks tweeduizend schoolgaande kinderen gebruik van ma

ken, tot de gevaarlijkste route in de wijk. In ovetleg met de 

wijkvereniging is vervolgens besloten tot een pakket maatre• 

gelen. Het gaat dan vooral om verbe te ring van de voetgan• 

gers-oversteekplaatsen, de plaatsing van snelheidsdrempels, 

de verlichting, de bushaltes en de gevaarlijke bocht tet hoogte 

van de Van 't Hoffstraat. 

Uit de inspraak onder directe belanghebbende bewoners ble

ken enkele bezwa1en te bestaan tegen de maatregelen op de 

De Sitterlaan. Deze richtte zich voo,al op het plan om de bus

sen voortaan op de rijbaan zelf te la ten stoppen, de fietsers 

daar achte rlangs te geleiden en tevens op de veiplaatsing van 

twee haltes. Om vert,aging van de uitvoering, als gevolg van 

de bezwaren, te voorkomen, besloot de gemeente de Burg• 

gravenlaan als apart project alvast ten uitvoer te brengen: 

hier waren geen bezwaren op gekomen. De voorgenomen ve,

beteringen aan de De Sitterlaan zullen nu, enigszins gewijzigd, 

later starten. 

Wij zijn heel benieuwd of u de (bescheiden) aanpassingen als 

verbeteringen zult beleven. 

' .~ ' 
1 1 

~ :~-.-=-~ . ~ ~ - . -1='' -------- - - -
- ~ -- -~-----: ,· __ , , - · · • · ·· ; 

--- . - -~l''~-- .. . 

Lammenschansweg ook aangepakt 

Ook de verkeersvellighe1d op de Lammenschansweg 
wordt verbeterd H,er hebbe n de afgelopen ja ren regel
maug aann1d1ngen met meer ol minde r emsbge afloop 
plaatsgevonden. Het meest ,n he t oog spnngt de voorge

nomen aanpak van het k.nuspunt met de Zeemanlaan/ 
Kon,ng,nnelaan. Het aanvankehJk plan van de gemee nte 
om hier stophchten te plaatsen. v,el met ,n goede aarde 

bij de betrokken bewoners. z;J vrezen daar juist meer 
verkeersoverlast van. Daarom wordt er nu gedacht aan 

een rotonde als altemaUel. 

Scholengebied grondig onder de loep 

U weet he t oog: vong Jaar IS de Oude1-1n1tiahelg roep 
Kinde,en vel/ig naar school opgencht door oude,s van 
kinderen die ,n he t 'scholengebied' naar school gaan· 
de Lorentszschool, bastSschool Roomburg en de 

St. Josephschool. Na versch,llende pnkakties en overleg 
met gemeenteraadsleden, de betrokken wethoude r en 
vooral deskundJge ambtena,en, ,s door deze laatsten 
voor de zomer een beg1n gemaakl met een integradl 

veil1ghe 1dsplan voor he t scholengebied gebied Burg
gravenlaan, Oppenheimst,aal, Van Vollenhovenkade. 

Wethouder Ron HUJebrand heeft, gesteund door de 
gemeenteraad, toegezegd dat voor een dergehJk plan 
zeker middelen beschikbaa, 21jn 

Ln het plan 1s onder andere voorzien dat sommige straten 

eenrichtmgsvcrkecr worden en een aanpassing van de 

openbare weg (en trotlolr) voor de schole n. NatuurhJk 
zal e r eerst met betrokke n bewoners worden overlegd 
voordat de plannen dehmtiel worden. En er zal de ge
bruikelijke inspraakprocedwe volgen. 
De wiJkveren,grng en de ouder-rn1hatielgroep hope n en 

verwachten dat vroeghjdige communicahe met de bewo
ners in de be l.lok.ken straten zal leiden tot steun voor he t 

plan. 1 le t is Immers In ieders belang dat de ve,Jlghe1d 
van schoolgaande k.inde ren en dus de ve,lighe,d ,n de 

betrokken omgeving zo groot mogeb1k IS. 

Op de Burggr;ivenlaan zijn kortgeleden dan eindelijk de ver~1uin1tn voor de vcrkurneihgheid uitgcyoe,d. 
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Verkeerde besluiten werken 
parkeeroverlast in de hand 

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat de overgrote meer
derheid van de Professoren- en Burgemeesterswijk middels de 

enquête te kennen heeft gegeven aan de gemeente om tegen 

invoering van betaald parkeren te zijn. Dit neemt niet weg, dat 

er in onze wijken geen parkeeroverlast is. Integendeel, bij het 

Lammenschansstation en in de gebieden vlak bij het huidige 

restrictiegebied is wel degelijk sprake van parkeeroverlast. 

Dit is in het verleden diverse keren bij het college van B & W 

onder de aandacht gebracht. De werkgroep Parkeren van onze 

wijkvereniging heeft daar sinds 1 januari 1997, de datum dat 

in het gebied "Levendaal Oost• het betaald parkeren werd in

gevoerd, de nodige actie toe ondernomen. De werkgroep be

treun het dan ook dat het gemeentebestuur er nog steeds niet 

van doordrongen is, dat het probleem bij de bron moet wor

den aangepakt. Wij, als werkgroep, waren zeer verrast toen 

we hoorden dat het gebied van "Levendaal Oost" een wacht

lijst kent voor hel verkrijgen van een parkeervergunning. 

De gemeente voen bij 85 % vergunningen/vergunninghouder

plaatsen een wachtlijst in. Dit is een afspraak die vorig jaar bij 

wijze van proef is ingevoerd. En we mogen hopen dat deze re

gel weer snel wordt herzien. Het adviesbureau AVM, dat begin 

dit jaar op verzoek van de gemeente een onderzoek heeft ge-

Parkeren in de wijk 
Het zal alle inwoners van de wijk niet zijn ontgaan, dat er in de 
gemeente Leiden sprake is van een uitgebreide discussie over 
betaald parkeren. Dit heeft in onze en enkele andere wijken 

geleid tol een enquête vanuit de wijkverenigingen. 

Desondanks besloot de gemeente dat er een totale enquête 

moest komen, waarbij sommige wijken in delen werden opge• 

splitst. 

De afspraak was dat de gemeente deze eigen enquête zou 

gebruiken voor het maken van beleid. 

Uitgangspunt was dat minimaa l 25% van de huishoudens de 

enquête in moest sturen en dat van deze 25% de meerderheid 

voor of tegen het betaald parkeren moest zijn. 

Voor de professorenwijk en de burgemeesterswijk was deze 

uitslag zo, dat de •meerderheid" tegen betaald parkeren is. 

Dit houdt dus in dat er nog wel degelijk knelpunten zijn, maar 

dat de gemeente geen "wijk-breed" beleid zal voeren. 

daan, heeft hier andere adviezen over gegeven. Het is toch 

vreemd, dat in een restrictie gebied soms maar 65 % van de 

parkeerplaatsen bezet is, terwijl een aangrenzende wijk 'over

loopt', en de bewoners daar overlast ervaren, omdat bewo

ners uit het restrictiegebied noodgedwongen die overlast 

veroorzaken? Welke alternatieven hebben zijl 

Wij als werkgroep blijven de politiek volgen en hopen, dat ook 

u een kritische blik op de ontwikkelingen houdt. Stel vragen 

aan de politiek, want het kan toch niet zo zijn dat er een half 

miljoen gulden wordt uitgegeven voor parkeertellingen, een 

adviesbureau en een enquete, en dat men vervolgens op de

zelfde voet doorgaat, omdat dat in het verleden al besloten isl 

Hebt u belangstelling om onze werkgroep te versterken, meld 

u dan aan bij de werkgroep parkeren van de Professoren- en 

Burgemeesterswijk, t.a.v. Gerda Versteegen, Zoeterwoudsesin

gel 39, 2313 EJ Leiden. 

Ook goede ideeen zijn welkom, want ons motto is nog steeds: 

Onze FIAT alleen, voor het GOED oplossen van het parkeer

probleem! 

Namens de werkgroep parkeren, Gerda Versteegen 

Twee wijkbewoners vragen in een ingezonden artikel aandacht 

voor dit probleem. 

). La Haye secretaris 

Teleurgesteld ... 
... en een beetje in de steek gelaten door mijn mede-wijk

bewoners. Zo voel ik het resultaat van de gemeentelijke 

enqul te over het "betaald parkeren". 

Natuurlijk, het grootste deel van onze wijk (waarom had de 

gemeente de MelchiorTreublaan erbuiten gehouden?) heeft 

tegen betaald parkeren gestemd. Maar is dit niet wat ondoor· 

dachtl 

Ook fk ben tegen betaald parkeren. Maar er moet wel een op· 

lossing komen voor de bestaande (en steeds verslechterende) 

parkeersituatie in bt pooldt strottn van onze wijk. 

Jarenlang zijn enkele geplaagde bewoners al bezig om bij de 
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Straat(blok)feest 
Du Rieustraat, Roodenburgerstraat, 

de Meij van Streefkerkstraat en de v.d. Brandelerkade 

Op zaterdag 30 iuni j.l. vond wederom het jaarliJkse straat

(blok)feest va n du Rieustraat, Roodenburgmtraat, de MeiJ 

van Streeflcerkstraat en v.d. Brandelerkade plaats. Dit jaar was 

het thema: Afrika. Het schoolpleintje aan de du Rieustraat ver
anderde even in een Afrikaans dorp, met 130 enthousiaste 

buunbewoners. 

Van 14.30 uur tot middernacht vond een scala aan activiteiten 

plaats rond het thema Afrika. Na de opening met een Afrr

kaans lied hadden de kinderen 's middags hun eigen program-
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gemeente maatregelen te vragen om het door de gemeente 

veroorzaakte probleem (overloop binnenstad) op te lossen. 

En dan komt, heel handig, een enquête met een zodanige 

wijkindeling dat van te voren eenieder, die zich maar even in 

de materie verdiept heeft, de uitslag kan voorspellen. Alweer 

veel geld vermorst. 

Als de wijkindeling bijv. was: Lammenschansweg (beide zij

den!); Lorennkade; Melchior Treublaan; Zoeterwoudse/Witte 

Singel etc., dan had ik ook de uitslag kunnen voorspellen: 

meerderheid vóór betaald parkeren. 

Helaas echter geeft de huidige uitslag de gemeente nu een 

argument om tegen bewoners die écht overlast hebben, te 

zeggen: uw wijk heeft gekozen tégen parkeermaatregelen, 

dus kunnen wij niets meer voor u doenl 

En dat juist betreur ik ten zeerste. 

Indien de wijk zich solidair zou hebben verklaard met de 

ma met het maken van een baobab-boom, een Jungle-tocht en 

het inoefenen van een Afrik.aanse dans. Op het open podium 

verschenen zangers, gitaristen, flu itisten, een suofoonspeler, 

een pianist, een violist en traden de kinderen op met hun inge

studeerde dans. 

Een Afrikaans buffet en een swingende drsco vormden het 

avondprogramma. De opbrengst van de loterij die we op het 

feest hielden was voor de stichting Red de Neushoorn. 

H.O. Swager 

bewoners die overlast hebben, dan hadden we tenminste met 

de gemeente in officieel overleg kunnen treden om oplossin

gen uit te werken om de knelpunten aan te pakken. Ort had 

geenszins hoeven te betekenen dat de 9t ht lt wijk onder het 

parkeerregime zou moeten gaan vallen! 

Een enigszins sturende of adviserende taak voor de wijk

vereniging was hier wellicht op z'n plaats geweest. 

Er zijn vele creatieve oplossingen aan te dragen om de ergste 

overlast op bepaalde plaatsen te beperken zonder een "over

loop-effect" te veroorzaken. Hierover had dan met de gemeen

te kunnen worden onderhandeld. 

Nu staan wij echt met lege handen en zijn al onze jarenlange 

inspanningen in één (enquête)klap weggevaagd. 

Mede-wijkbewoners hartelijk dank• 

W.M. Witte 

lammenschansweg 26 
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Pieter Jacob Cosijn 

Pieter Jacob COSIJN, werd op 29 november 1840 te Rijswijk 

geboren. Op 22 oktober 18n aanvaardde hij het hoogle

raarsambt in het Oud-germaans. Hij overl"d op 27 augus

tus 1899 aan een slopende 2iekte en werd te Leiden op 

begraafplaats Groenesteeg begraven. 

Studie ... 

Cosijn bezocht in zijn jeugd Gymnasia te Gouda e n Utrecht. 

In Utrecht ging hij in 1857 rechten studeren. Vlak voor het pro

pedeutisch examen (een elamen dat dient te worden afgelegd 

om een doctoraal opleiding te kunnen volgen), laat hij die 

studie voor wat het is en begint een studie in de lette ren aan 

diezelfde Utrechtse Universiteit. 

Voor ziin promotie op 26 juni 1865 was hij enkele jaren 

werkuam als conrector on Winschoten. Na zijn promotie (zijn 

proefschrift had als onderwerp Aristofanes, een Griekse blij

speldochter doe rond 400 v. Chr. leefde) stopte hij met die func

t ie en werd leraar Nederlands aan het Haarlemse Gymnasium 

en ook aan de HBS aldaar. Tot 1871 is hij daar werkzaam ge

weest. Een jaar na zijn promot ie, op 17 april 1866, trad hij in 

het huwelijk met Jacoba Maria Plugger. 

Woordenboek der Nederlandsche Taal... 

Enkele jaren later verschijnen zijn eerste werken. In 1867 en 

1868 versch"n 'Nederlandsche spraakkunst ' , in twee delen. 

Ook in 1868 'Oefeningen' en in 1870 'Beknopte Nederland

sche spraakkunst'. In 1870 richtte hij samen met Eelco Verwijs 

het tijdschrift, de 'Taal- en letterbode' op. In 1871 zou hij zijn 

leraarsambt verlaten om zich samen met Verwijs e.a. als mede

redacteur te verbinden aan het 'Woordenboek der Nederland

sche Taal',. Tot 1877 heeft hij zich hiermee bezig gehouden. 

~EDEHLAKUSCIIE TAAL. 
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Hoogleraar ... 

Die tijd werd zijn aandacht steeds meer getrokken naar de 

studie van het Oud-germaans. Hierbij maakte hij een werk 

waar hij enige bekendheid mee verwierf, en mocht hij in 1877 

toetreden als lid van de KoninkloJke Academie van Weten

schappen. 

De invoering van de nieuwe wet op het hoger onderwijs h" ft 

op Cosijn de nodige invloed gehad. Hierdoor werd hij voorge

dragen om als hoogleraar in het Oud-germaans te gaan optre

den aan de Leidse Universiteit. Leiden voelde de hete adem 

van Amsterdam in de nek en drong bij de toenmalige verant• 

woordelijke minister (Heemskerk) aan op bespoediging van 

de benoeming van Cosijn. Cosijn werd in 1877 benoemd tot 

hoogleraar in het Oud-germaans te Leiden en had daarmee de 

aanbieding uit de hoofdstad naast zich neer gelegd. Op 22 ok

tober 1877 aanvaardde Cosijn officieel zijn taak. 'De studie van 

het Oud-germaansch beschouwd in verband met de beoefe

ning van het Nederlandsch aan onze Hoogescholen' droeg hij 

voor bij zijn inauguratie, daarmee aantonend het belang welke 

de studie van het Oud-germaans en Angelsaksisch heeft voor 

Nederlandse taal. Hieruit bleek ook dat deze twee oude ta len 

steeds meer zijn belangstelling kregen. Hij is ze beide gaan 

bestuderen. Tijdens zijn hoogleraarschap heeft hij zich 

geprofileerd als een uitstekend kenner van deze talen. 

Hij werd door zijn omstanders en vrienden als persoon zeer 

gewaardeerd. Helaas waren zijn colleges moeilijk te volgen, 

onsystematisch en verwarrend. Voor zijn leerlingen was het 

een bijna onmogelijke taak een fatsoenlijk dictaat van de voor

gedragen stofte maken. Ondanks dit werd hij door zijn stu· 
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denten toch enorm gewaardeerd, zijn enorme kennis van zijn 

vakgebied en zijn losse omgang met hen, maakte hem geliefd. 

Van 1865 tot zijn dood in 1899 heeft Cosijn een enorme hoe· 

veelheid werken gepubliceerd, waaronder de eerder genoem

de. Enkele andere belangrijke verhandelingen dienen nog 

vermeld te worden: 'Vergelijkende spraakleer der Nederland

sche, Hoogduitsche en Engelse talen' (1866), 'De Oudneder

landse psalmen' (1873) en de vele bijdragen aan onder meer 

De Gids, de Taal- en letterbode en de Kon. Academie v. Weten

schappen afdeling Letterkunde. 

Na een zeer arbeidzaam leven stierfCosijn op zaterdag 27 

augustus 1899 aan een ziekte die hem al een jaar teisterde. 

Hij had zijn lijden geduldig gedragen. Zijn overlijden kwam in 

het jaar dat hij voor de Universiteit als Rector-magnificus 

optrad. Hij had zich op deze opdracht erg verheugd. 

• 40Jaar 

In 19'1 begon dt htcr 0 . Galj.urd 1ijn Glas-in•k>od Rtp.ar1tit~d,ijf. In die 
jartn daarvOOf' wH hij in ditnst bij , ndtrc 1tu•kdrijvtn. Of> J upCtmber 
JOOi viudt hij daarom zijn vttrti1•jari1 jubikum. ln hij bn no1 sCttdt 
gun Stnotl luij1tn un dit mooi« 1mbach1: ondainks zljn leeftijd (1, jur) 
Is hij no1 sucds ae1itfin zijn nk. Profici,111 
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COS!JNSTRAAT ,.; 
1940•1899 

HOOGLERAAR III DE ~IIAAIC,E LETTEREN , ~ 

Germaanse talen ... 

De Germaanse uien behoren tot een groep binnen de Indo

germaanse oflndo-europeese talen. In deze groep zijn weer 

een aantal andere u ien onderverdeeld zoals het Deens, 

Zweeds en Noors (noord-germaans); het Duits, Nederlands, 

Fries en Engels (westgermaans) en een taal als het Gotisch 

(oostgermaans). Z1j 1s een van de oudst bekende talen. 

Tot ca. de 16e eeuw is het Gotisch (krimgotisch) blijven be· 

staan. Het schrift is een mengeling van Runentekens en ge• 

deelten van het Griekse alfabet. Het alfabet os door Wulfila 

(311-383) opgesteld. HoJ had de b11bel vertaald in het Gotosch 

nadat hijzelf het alfabet had ontworpen. De letters werden ook 

gebruikt om getallen aan te geven (zoals de Romeinen ook 

letters gebruikten om geullen weer te geven). 

Gevestigd per 8 januari 2001 

eM&eM 
Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie en 

Orthopedagogiek 

Mevr. M. Heemskerk en Mevr. M. Krom 

Lammenschansweg 15 

2313 OH Leiden 

te lefoon 5138772, fax 5138611 

Beide ex-medewerkers van het Instituut Katalyze zijn 

tevens gz-psychologen. 

Er wordt nauw samengewerkt met 2 kinderpsychiaters. 



75 jaar schooltuinen in Leiden 

De schooltuintn in l eiden besta•n d,t 1aar 751aar. In ,9,6 
htbbt-n ttn aantal mt nstn in l tidtn ttn vtrtnig,ng opgtricht 

dit schooltuintjts httft "ngelegd "n de Fruinlaan. Hen 
vond htt htel belangrîJk dat kinderen hier konden leren hoe ze 
grotnren t n bl~mtn mottt n kwtktn tn ttn tuintjt vtnor• 

gen. Zij hoopten dat de kinderen zo ook v• n de natuur leerden 

houden. Cr waren toen al schooltuinen in , 3 •ndere plaatsen 

in Nederl•nd, o.•. in Oen Ha•g. Amsterdam en Arnhem. 
De vereniging kreegf 400,= subsidie (maxima•IJ van de ge• 

mttnte. De rest moesten ze zelf betalen en verzorgen. Mede• 
wtrktrs v~n dt Hortus Botamcus gingtn mtt ttn h.indkar mtr 

gereedsch•p naar de Fruinl•an om de kinderen te begeleiden. 
Gelukkig is de gemttnte het schooltuinwerk altijd blijven on• 

dersteunen. In 1937 moesten de schooltuinen verhuizen door 
de bouw van het Stedelijk Gymnasium. De vereniging kon 

toen een stuk grond "n de Harnixstraat huren. De subsidie 

werd gelukkig ook meer. Toch werd heel veel werk nog stttds 
voor niets, of voor ten kleine vergoeding geda•n door het be• 

stuur en de tuin leider. Dit was meestal een ervaren volkstuin

der die d,t na zijn werk en ook na schooltijd dted. 

Inmiddels doet de gemeente veel meer aan het ondersteunen 

va n natuurondetwijs op de Leidse scholen. De afdeling Na· 

tuur• en milieueducatie nodigt scholen uil voor projecten op 

de Kinderboerderij, in hel Heempark en in de activireirencen-

en kri1gen zo vtel mogelijk ook voorbereidende lessen op 
school. 

In 1g86 werd her schooltuincomplex in de Stevensho( ge-

opend. Oir ruincomplex viert dil jaar het 15-jarig jubileum/ 

In 1g87 werd gestart bij bejaardencentrum Rijn en Vliet en 

in 1988 in polderpark Cronesreyn. 

In ,ooo zijn de schoolruinen van de Harnixstraat verhuisd naar 

een ander perceel in her Noorderpark. 

Ook tuinieren er nog een aantal scholen rond de school. 
rra in de Leidse Hour en park Cronesreyn. Zij worden ook geholpen door de schooltuinvereniging, 
Maar de schooltuinen worden ook nu nog steeds verzorgd 

door de Vereniging Leidse Schooltuinen. 

De coordinator en tuin/eider zijn medewerkers van de a(d. 

Natuur• en milieueducatie, en werken voorde schooltuinvere

niging. z,, worden geholpen bij hun werk door enthousiaste 

vrijwilligers. Zo kunnen de kinderen beter geholpen worden, 

en ertra projecten krijgen, zoals een Granenproject en een 

Bijenles. 

Her bestuur va n de Vereniging Leidse Schooltuinen en de 

vrijwilligers zetten zich nog steeds, net zoa ls in 1926 in voor 

het belangrijke doel van her schoolruinwerk. En de band 

met de Leidse Hortus is ook blijven bestaan; de Hortulanus, 

Mevr. Carla Teune is voonitter van de schooltuinvereniging. 

4 tuincomplexen verspreid over de stad 

o.a. met de aankoop van zaden. Bij elkaar zijn erdir jaar on

geveer 650 schoolruintjes in de stad. 

Leidse schooltuinen uniek 

Dat Leiden schooltuinen heeft is gelukkig niet uniek; er zijn 
meer plaatsen met schooltuinen. 

Op een aantal punten zijn de leidse schoolruinen wel uniek. 

Van 1978 tot en met 1999 heeft de heer Jaap van der Zwart ge

werkt als tuin leider op de Marnixstraat. Hij was toen al 83 jaar. 

Inmiddels heeft hij her werk als tuin leider moeten stoppen 

maar is hij nog steeds (al bijna 25 jaar) penningmeester van de 
vereniging. 

De schooltuinen bij Rijn en Vliet 2ijn waarschijnlijk ook de 

enige schooltuinen in Nederland die in de tuin van een bejaar
dencentrum liggen. 

De laatste 15 jaar zijn er steeds meer schooltuinen bijgeko

men. Alle kinderen tuinieren nu onder schoolrijd in groep 6/7 
De vrijwilligers van de Leidse schooltuinen zijn heel trouw aan 

hun ideaal; sommigen wtrken al 12 jaar als vrijwilliger. 

Alle kinderen vieren het 75-jarig jubileum mee 
Alle tuintjes kri1gen ten fees telijk flnl/e mtt zonnebloemen dit 
overal boven u,t steken. Er wordt ,n elke groep ook gemeten 

wat de hoogste zonnebloem is. En a•n alle kinderen IS ge• 
vraagd om me, te rekenen of re knut.selen ,n de rekenwed· 
str1Jd. De mooisre werkstukktn gaan mtt in de rt,zende 

rentoonstell,ng '751••r schoolruinen in leiden '. 
Het jubileumfeest voor de kinderen wordt gevierd tijdens hun 

eigen schoolruinuur. Op alle complexen ,s er een exrr• leuke 

les rond het them• granen en er worden pofl"ert1es gebakken. 

Op v,er feesreli1ke 'Open •vonden' wordt iedereen ,n leiden 
uitgenodigd om een kijkje re komen nemen op de ru,ncom• 

plexen. 

De schooltuinvereniging heeft ook 

verjaardagswensen 

In Cronesteyn wil men de oude schuur u,r 1885 opknappen. 

Kenners hebben de schuur bekeken en vinden dat dit type 

schuur zeldza•m IS en bij het culluurhisrorisch erfgoed v•n de 

st•d hoort. De oude schuur moer ten blijvende hennnenng 

worden "n de oude 1uinden1 v•n de (am,lie Doeve d,e hier 

v•n 1885 rot 1986 getuinierd heel"!. Er zijn ook al oude gereed• 

sch•ppen en •ndere herinneringen die h,er tentoongesteld 

kunnen worden. Er is een Jubileumfonds ingesteld om geld te 

ven•melen. Het gironummer is: 5700391 t.n.v. Vereniging 

Leidse Schoolruinen, 2324 HR leiden Onder vermelding van 

'Jubileumfonds De oude Schuur'. 

Oproep voor oude foto's en andere 

schooltuin herinneringen. 

Veel mensen zullen wellicht terugdenken aan hun eigen 

schooltuin. Vana( 1937 tot en met nu hebben elk jaar ,Go · 400 

kinderen getuinierd aan de Marnixstraat. De oudste foto's van 

de vrreniging zijn van 198o. Als u thuis nog foto's o( andere 

leuke herinneringen heel"! aan uw schooltuin, laat het dan we

ten op telefoonnummer 071-5214996. 

Voor informatie over de schooltuinen: 

Vereniging Leidse Schooltuinen, Tel: 071-5214996 

Postadres: Parklicht 100 2317 RH leiden 

Oproep 
Het bestuur van de wijkvereniging zoekt mensen, 
die bereid zijn 3 keer per jaar in de eigen omgeving een 
aantal wijkkranten rond te brengen o( die zich 1Villen 
opgeven als reserve. 
Het gaat om maximaal 2 uur werk. (Een beetje afhankelijk 
van de regio). 

Reacties naar Thomas v. Duin of Jan La Haye 
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Wilt u de educatieve tuin in polderpark cronesteyn bt10eken 

In het tuinst1zMn van april~oktobtr 1n t ik gtval open op 

m•and•g en woensd•g van 9.00- 16 3ou 

Op andere "erkd•gen IS het hek ook v"k open. 
loopt u gtrusr ttns naar binnen om te kijktn. 

In het weekend IS de tuin helaas gesloten 
Marian Kathmann 

Bizar incident 
v.d. Sande Bakhuijzenlaan 

Htt ui Jt maar ovtrkomtn: Jt komt thuis van vakantie tn de 

monumentale bonte Esdoorn ,n je achtenuin lijkt plot.seling 

doodz,ek. Ook ;,n van je kinderen wordt plotseling ziek, 

nadat het een dagie bij de boom heeft gespeeld ,n ZIJn eigen 

speelhut. Het moet overgeven en lijdt drie dagen aan hoge 

koorts en huiduitslag over het hele hch"m. Je g"t op onder· 
zoek uit en wat z,e je plotseling: drie grote geboorde g•ren ,n 

de boom, pal onder het •fd•k van de speelhut. Je vrees wordt 
bewaa,he,d: iemand IS bewust bez,g geweest om de boom met 

een etsende gifstof re verg,fögen. De boom en de planten er 

om heen sterven in snel rempo af. 

Dit overkwam een gezin aan de Van de Sande Bakhuijzenlaan 

in augustus jongstleden. De politie en een bomenexpert heb• 

ben een onderzoek ingesteld. In een huis-aan-huis verspreid

de oproep vragen de ouders alle buurtgenoten om 

aanwijzingen die kunnen leiden rot de dader. In de brief 

verklaren zijn: "Als ouders ziJn wij verdrietig. woedend en 

geschokt over deze gestooorde daad." Hopelijk komt er een 

aanwijzing boven water. 

Alchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappoldl 

Van Bemmelenstraat 21 
Tel 5135142 ol 5661405 
Fax 5135143 
e-mail al cherrnlla@mter.nl.net 

Folder op aanvraag 
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Wijktraditie in ere hersteld 

l<oninginnedag-feest een groot succes 

Het is alweer vier maanden geleden, 30 april 2001, dat konin

ginnedag in de Professoren- en Burgemeesterswijk en Rijn

dijkbuurt met een groots kinderfeest is gevierd. Honderden 

kinderen en hun ouders namen deel aan deze feestdag met 

schitterend weer. 
Het begon in de ochtend met een massale kinderoptocht voor

afgegaan door het jeugdorkest van het beroemde fanfarecorps 

K&G. De vele verkleedde kinderen hadden zich op de Oppen

heimstraat opgesteld, in afwachting van het vertreksein. 

Diverse prijswinnaars werden dan ook achteraf vtrrast door 

het feit dat juist zij in de prijzen waren gevallen, want de con

currentie was zeer groot. 

Toen het bestuur van de wijkvereniging eind 2000 het initiatief 

nam voor een startbijeenkomst, konden we nog niet vermoe• 

den dat het resultaat zo overweldigend zou worden. Er is 

maanden door een kerngroep van bewoners, het oranje· 

comité, hard gewerkt aan de voorbereidingen. Dit was op zich 

al indrukwekkend om mee te maken. leder had zo zijn of haar 

taak, ook op de dag zelf. Niet alleen de optocht en prijsuitrei

king, ook de 'oudhollandse kinderspelen' op het grote school-

Bij een weggaan uit de professoren- en burgemeesterswijk ... 
Na ruim 30 jaar in deze wijk te hebben gewoond gaan wij deze 
wijk verlaten. Met vreemde gevoelens. Enerzijds hebben wij 

hier fantastische jaren liggen en zijn wij diep geworteld in deze 

wijk. Kinderen zijn hier opgegroeid, wijkfeesten hebben we 

meegemaakt en je hebt de buurt en de mensen goed leren 

kennen. Elders in deze krant schrijf ik datje oude bomen niet 

moet verplaatsen en dat geldt ook voor "oudere mensen". 

Dat wij desondanks toch gaan heeft te maken met onze hobby 

"tuinieren". Grote tuinen zijn in Leiden zeer dun gezaaid en de 

kans die we plotseling kregen om elders een huis met een zeer 

grote tuin te kopen hebben we dan ook met beide handen 
aangegrepen. 

Want ... we blijven in de buurt. Voorschoten is niet ver weg 

en de fietsafstand tot de wijk en binnenstad is bijna even ver 

als nu. Dus zover ontwortelen we niet (maar als je naar het 
plantsoen kijkt moetje toch oppassen). 

Wat we hebben leren waarderen is de sfeer in de wijk. 

De betrokkenheid van de vele bewoners bij hun onmiddellijke 

omgeving en de gezamenlijkheid waarmee mensen optrekken. 

Getuige de artikelen over Koninginnedag en het straatfeeSt in 

de Du Rieustraat. 

Voor het bestuur van de wijkvereniging is het natuurlijk verve· 

lend, dat er een bestuurslid weg gaat. Anderzijds biedt dat 

nieuwe mogelijkheden om als bestuur opnieuw de prioriteiten 

te stellen. Want zoveel heeft mijn korte periode als secretaris 

me wel geleerd. De wijk heeft zeer veel mensen, die uitsteke
nd 

hun mening kunnen verwoorden hun invloed kunnen ge brui· 
• 1 

ken en het bestuur onder druk zetten. Als iets dan helemaa 
niet go d · · g gek•· e gaat wordt onder meer naar de wijkverenigin 

ken. Maar ook die kan geen ijzer met handen breken. 

plein van de Lorentzschool aan de Oppenheimstraat bleken 
zeer in trek bij de kinderen uit onze wijken. 

Ook de diverse versnaperingen, waaronder oranje-limonade, 

oranje-muffins en oranje-moorkoppen, en de muziek maakten 

het tot één groot feestterrein. Het slot van de feestdag werd 

gemarkeerd door een kindertheater. De ouders konden toen 

zelf ook een beetje op adem komen. 

De diverse vrijwilligers hebben zich, onder het brandend oran

je zonnetje, de hele dag in het zweet gewerkt. Een les die het 

oranje-comité hiervan heeft geleerd is dat er de volgende keer 

meer afwisseling en a~ossing voor hen moet komen. Maar dat 

lukt natuurlijk alleen als er voldoende vrijwilligers zijn. 

Na dit succes is de kans natuurlijk groot dat ook in 2002 weer 

een koninginnefeest georganiseerd zal worden in onze wijk. 

Na de zomervakantie zal met de voorbereidingen hiervan een 

aanvang worden genomen. 

Heeft u belangstelling voor de organisatie of voor deelname 

aan een activiteit op koninginnedag zelf? Of kent u andere be

langstellende wijkbewoners? Laat het ons weten (zie colofon)I 

Namens het oranje-comité, Thomas v. Duin 

Het bestuur probeert de dialoog met de gemeente èn de wijk 

gaande te houden en slaagt daar soms wel en soms niet in. 

Getuige onder meer de artikelen over het parkeren in deze 
wijk in deze wijkkrant. 

Het bestuur werkt altijd met buurtbewoners samen en pro

beert hen daarbij te ondersteunen. De verkeersacties zijn daar
van een goed voorbeeld. 

Het bestuur · d . . 
IS nu on erbezet. De secretaris en de penning-

meester wonen of gaan buiten de wijk wonen en mogen dus 
statutair geen I' d " 1 meer ZIJn van de wijkvereniging. 
We zoeken dan k • . 

oo naarstig naar nieuwe bestuursleden die 
bereid zijn om d ' 

. . mee te enken over de wijk. Het secretariaats-
werk IS in dit O • h h . 

PZIC t eel aardig omdat die altijd een inkijk 
geeft in het wel 

en wee. Je hebt veel contacten en krijgt ook de 
,nthousiast, verh 1 .. 
h a en over boek, w1Jkkrant en andere zaken te 
oren. 
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Ik wil dan ook besluiten met i,der,,n tt bedanken di, de 

moeite heeft genomen de afgelopen tijd mondeling of schrif

t,lijk naar het bestuur te reager, n. En ik hoop dat de wijkvere

niging in een rustiger vaarwater verder kan werk,n aan een 

positiev, to,komst voor de wijk. 

Korevaarstraat 51 
2313 JE Leiden 

Jan la Haye 

[/Jaintin9 J:adg 
LijstenmakerlJ 

Tel: 071 512 16 13 
Fax: 071 5143 45 40 
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Prograili ma 
Cornelis Joppensz september 

Quilting Bee 
Iede re dN dC din~dtJg Vd.n de maand i 'l qu1lltn9 d1Hl M en prdal 

over nfou we leC'hnicken t-n d<" gemddkll" werk.stukken 0111, g('('n 

Cl.lrsus fflddr ttn u11wa.s.sehng Vdn ervaringe n m<'I qmlllng bN! 

sld.rt 18 seplflmbn , 1Ntflre de rde mtt•ndag Vdn de ffl41dnd van 

Dt' IP\ duurt \·an 10 00 Int 11 .:IO 

OP docr nle is Lidume Volwate, 

OP ko,1en 211n / 72.00 C :12.68 voor 12 IP~\f'n. 

Woensdagmiddag kinderclubs 
9 JO lol 11.30 
De kotten ZIJD/ 7,.SO 

Engelse les voor gevorderden 

Deze C'lub'i 9ddn Wttl \'tin \ ltlft 1n 1,eplPmbt"r, d l'l Jt" J{" w1II 

opgeven dOP dat dt1n snrl, w• nt vol J, vol Op ieder club 

kunnen 12 kmdeten •. 

liel Is voor kindNen vc1n 6 lot 10 Jaar. 

M dandngoch1,-nd .1 st p lember gaat de n,n us Engtls ron veroiialu• 

voor gevordt"'rden weer \'d" ~ldr1 Onde r lru1,ng vdn JH nne "d 

lfelden 

Start v•n d e C'lubs w0t"nsdt19 12 september 

Groep I is va n 13 •S tol IS 00 

Groep 2 1.s Vdn I S.30 lol 16 •S 

Slart madndctg ochtend 3 s.cph.'ml.wr 

De feil duur1 \'dn 10 IS lot 11 I.S 

De kosten z1Jn / 108,00 C 49,0H flh lenen} 

Callanatics groep , en 2 

f fe l kosl om mee Ie doen / •S.00 C 20.•S voor 12 m1dcJa9r n 

I.Jc middagen " -ord en ~ r lt!Kl dooi Ilonka Vogellong 

Bridgelessen voor gevorderden 

Maanddg 3 if'ptr mlx-r, !Jddfl d e CdUdndhC'S g roepen weer Vdn 

stdrt, onder l eid ing vt11n M arJr1 Kerk .Adn dur 0 1n u1, kunnen oot 

oudere m<•nsrn dfflnr men. Er 211n nog enkrle pl• clllsen vnJ 

De bnd9e les.sen i:la r1en in oklo~r weer. om h1c, • •m 1c kunnen 

deelnemr n MMI Je ctJ e~n behoo,IIJ~ nwedu vt1n bnd gf'n hebben 

berPlkt 

Slttr1 donde rd<1gmiddag 18 Oktober 

De lrssen duren ' 'dn J•.00 tot 16 00 

De dOC'enle IS Mw Oubbeldem,n 

Start m" dnd•g J ,-eptf'mber 
G roep I bc_-ginl om JO 45 to l 1 J 4S 

G roep 2 l>cg,nt om 11 4S 101 12 •S 

JederP derde mdandctg \'dn de mddnd beg inn en dP groepen 

9 ezt1menh1k orn 11.•S 

De lessen kosien / 92.00 C 41,n f l6 lesscnJ 

Spaanse taallessen 
M11dndagm1rldd9 9 t1c1n d" Spadm:e fda UeS\tm weer Vdn ) ldrt, on 

d e r le iding v • 1n Toos \\'ebf'r 
(;r 1.s een begmner\ r n et'n gevorderden groep Op AIJeb~1 de 

9,oepen IS notJ p ldd lS 

Stdrt ma.1ndc1gm,dd dg 24 sepf(.lm bcr 

TIJd voor gevorderden lS Vd.n 14.30 10 1 U 30 

Voor d e beginners 1s dil van I S JO tol 16 30 

De k0>IPn bNlr•g•n / 81.00 C 36,80 12x 

Ochtend bridge groep 
Deze bridge9r()('p stttdt onder le1d1ng Vdn M w de Pagter en u: 
r e n mJoop . \VtiJ mo('I u cvf'n een cllsprddk maken m ei Mw de 

Pagrer. afs u voor het et-ri l komt. Oei e d ub g•al hel hele Jaar 

door. 
De ochtendf>n d urnn van 9 JO tot J 2 30 en ZIJO wekefjJks op 

d1m,dd90Chlend 

Middag bridge groep 
O C'ZC rlub stddl ondttr Je1d1J1g van Mw F d d S, d eze heeft we l ~e n 

st-rzoen~lop Z11 9ddn w eer vttn s ltul 1n s cp1em ber. 

Sldrtdalum. din!ddg 4 scp lemher """ IJ 30 lol 16 30 

Schilderles voor 55+ 
Jn september !Jddn de , ch.Uderlcsscn wrcr v ,1n i l drt vo or seruo• 

ren Voor d eze cun us ZIJD nog e nke lr pJa•l.sen vnJ 1-hcr w ordt op 

,.._.n ontspannen mdniet lesgegeven door Ct'n d oc<"nle. En Ln ee n 

t'löfly IPmpo. 
De CUISU\ !Jtldl Sld11f'n wocn.sddg 5 seplcmbN. 

Hel kosll 11 5,00 C 52.19 f 10 lessenJ. 

Tekenen/schilderen voor kinderen 
Deze les 1s voor lunderen Vdn 8 101 en mei J 2 Jdd/. het 11 zo vol op 

deze dubs dat JC op een w«1chthJSI komt. mau bij vttl opg,ven, 

9ddn we m1ssch,t-n een tweede dub starten. Dus aJs Je w1II geel 
je ddn voora l op 

S ldrt Vdn de lekendul> is vn1da 9 1• september. 

De begele 1dL09 doel Udwne Volwc11er. 

0., les duul'1 van 15 •5 I0l 17 15 
Hel kosl on, de 14 lessen mee Ie doen f 94,50 C •2.89 

Toneelles voor kinderen 
In s.ep lember gaal ook de loneeUes weer van slar1, en d11 1s zo'n 

leuke en gezeUige club, dat alJe kinderen, hel n ieu we se izoen 

weer door gadn . Wel is er nog pldats voor rueuwe kindere n Dus 

gnip je k•n•. Ah Je l•ler bij de hlm Wilt. 

Start van de lonttldub vnjdag 21 september 

de club duul'1 • • n 15.30 lol 17.00 

ie bc laa/1 voor 12 middagen 142,00 C 19,06 

de mtddogen worden br gelf'id door Gooi van 
Wel, een echte lheacer mdn. 

Het Is voor kinderen van 8 tot en mei 12 jaar 

Kinder kook club 

Op w oen.sddg nuddag, gaan we een nieuwe kookd ub slartcn 

onder leiding Vdn Anja Anker Op deze club leer je. vegel•nsch 

en biologisch koken. \Val dal lsl Ab 1• bel! kan Anja Je d•I wel 
mlleggen, of m,sschien je ouden. De club beslaal uil 4 middagen 
rn er d ~ n vier kinderen mee. Word t om de week gekookt De 

club •1• 1'1 ln september Vmd je hel leuk om ie koken geel 1e d•n 
sn el op. 

Inlichtingen: Iele loon 071 51 J 24 62 

' ,1 
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In en rond Het Reigersbos augustus•november 

2 M"pl. 
lt OO uur 

23 sept 

I• 00-16 00 uur 

J 0 1,rpt 

14.00-I S 30 uur 

14 okl 

14.00-16 00 u ur 

21 okl 
I• 00-I S 30 uur 

28okl 
I• 00-15 JO uur 

4 en 11 nov 

2S nov 

1• 00- IS 30 u ur 

Opening lentoon~1elllng ·Kun1,1 ,n 

C ronf'sleyn I Lr 1dsP kumlendttr'l 

upo~f'fPn l,,ndK hc1ppen 

Sp1nnPn f'n bodemd1erl1e1, 

Org IVN 

Them~ Vflthlr n of vluchlen, 1n hel 

kadPr v,1n dr Nahonale 1eugdnt11uurweek 

Org rVN-JeugddCIJV1le1IPn 

Bessen t-n u dr n 

Org IVN 

Paddestoel en -excursie 

Org. Ve ,,.n19 mg Vnenden Poldrrp.t rk Cro• 

nesleyn 

Pdddestoelen onldekken 

O rg JVN-Jeu9dc1ehvlle1t~n 

RugtctkJestochl Pddde~toelen 

RugukJes ophalen tussen 14 00 en 14 JOu 

O,g ; dfd Natuur en mi!Jeuedurdlle 

D1ersporen zoeken 

O rg .· JVN •J e ugddchvite1len 

Ook den aomtr i1 het schitterende dOO,hof v.an aonntbh>tmtn in polder• 
p.uk Crontsteyn weer un groot succH. bnt u ~, gtwttJl1 Htt k.an nog! 

AezM-kersct'nlrum hf'I Re1gersbos vc1ll onder de verdntwoord1ng 

vdn de dfd Natuur- r n m11Jeueduc•llt' Vdn de gem" enlt U 1de n 
He t be hre, r n gebnu k wordt c1l9estemd met de gemeen1eb1ke 

iiC<"loren \Vi1kbehttr en Ondersteurung Voor dt> 1.ondagopf'n

sl f'lbng. d e diverse educ•tJ"ve •ct1v1teiten rn t•nlOOMlf'lh.ngen 

we rken d 1ve l'e vn1w1lhgr n mtt vc1n de Vf'ren191ngen/1n1telhn

q• n 

IVN. Ve, eru91n9 voor ndlUW• en milieu -educc11ie 

VVPC; Veren191n9 Vrienden vttn Po1derp41k Crone, 1~yn 

Natuurmonumenten 

NJN , Nederldindse Jeugdbon d voor n•tuurs1·ud1e 

fmkersveren1g1n9 ~,den 

StochemhOfl've met c&mpmg 

De progr4mm1i's vdn JVN-1eu9dt1cb v11e1ten 111n voor kmdcrtn 

van 9-14 Jlldr. Jonge,e kU\de,e n ,11n we lkom \ dmt'n mrt f'en be· 

geleider 

A lle a ndere dellVllellen 1.11n ge.schikt \'oor volwa ,sen.,.n f'n kinde• 

ren 

Tentoonstellingen 
Land.sch11ppen, 1 O Leidse kunstenddrs nposere n. 1n het Re19cn • 

bos vc1.n 2-30 sept 

Egels. v• n 7 okt.-11 nove.mber 

Oiersporen. vc1.n 18 nov.• 10 fflddrt 

Weidevogels. Vd.n 17 madr1•16 1un1 

Zonnebloemendoolhof 
ml'I nog d iverse dJldere bloemen die ,·lmden rn b1ien ttdnlrek• 

ken 

Bezoekerscentrum 't Re1gen bos 1n polde rp,.rk Crone'1e yn 1s 111-

IIJd een be2M kJe w1111rd 

Kom loj ken naar de te nlooMle lling. wat lezen 1n df" lnformat1e• 

hOf'k ol g e woon even u tt, n 1n het Theehws voor kolhe. th('e, 

hmonadt> or ttn 11s1e 

Open Op zondagrrudd•g "•n 14.00-16 OOu 
Op w erkdagen als de beheerder ddnweug 1s 

Let op de adnkond191ngen in de înfom1ali~borden : ook voor de 

b1Jzonde1e dChviletlen. leungen. r xcuntes en2 

Voor g rot?J)e n op afsprddk een bezoek aan hr t t'f'nlrum mf"t eJ· 

curs1e, ndluurpad or ttn nigt.olqeslocht. 

Or rnunlc 1s te hum voor vergddenn9en, cursu-.sen en ffamilie-1 

b iJernkomsten die pas.sen in een natuw9eb1Ni •Is het polder

park HierbtJ kdn een lunrh/mddlbJc1 ol p1rknkkmt1nd vert0r9d 

worden. 

lnlichllngen. leleloon 071 576 98 05 
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"Nu ik kan kiezen, doe ik alleen leuke dingen" 

In gesprek met Lies Schouten, vrijwillige duizendpoot in mensenwerk 

Mensen helpen zelfstandig te blijven, dat staat in het vrijwilli

gerswerk van lies Schouten voorop. Om de afwisseling erin te 

houden, combineert ze verschillende vrijwilligersjobs met el

kaar. Ze is ook lid van het Promotie-team "Vrijwillig Actiefl". 

Dit team, onder anderen bekend van de poster waarop ze ge

kleed in rode body-warmers op de Koornbrug staan, vertelt uit 

lirs dteh folders uit voor "VrijwiUigAc-t itO'" in dt Haarlemmtnlraat 

Bloemenkiosk 
Lammenschans 

Tegenover ~1a1ion Ulmntcnschans 
Tel0715141812 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloem e11 e11 plame11 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
Van 8 .00 tot 18.00 uur 

eigen ervaringen over vrijwi lligerswerk. Dit om anderen en

thousiast te maken om dit ook te gaan doen. 

lies Schouten (66 ), woonachtig in de f'rofessorenwijk 

"Het leuke van vrijwilligerswerk is dat je kunt kiezen. Ik hou 

van afwisseling, daarom doe ik heel verschillende dingen. Het 

moet niet weer op een vaste baan gaan lijken. Ik ben altijd 

maatschappelijk werkster geweest. Toen ik met de VUT ging, 

ben ik allerlei nieuwe dingen gaan doen. Ik heb VOS-cu rsussen 

gegeven: Vrouwen Oriènteren zich op de Samenleving. 

Daarna fietsles voor allochtone vrouwen, compleet met v"· 

keersexamen en een ere-rondje door de stad. Tevens ben ik 

vrijwilliger bij Home-start. We bieden een helpende hand in 

gezinnen met kleine kinderen die extra hulp nodig hebben. Je 

komt daar niet als beroepskracht, het gaat erom dat je naast 

de ouders staat en ze een steuntje in de rug geeft. 

0 ja, ik doe ook nog huisbezoek aan ouderen, om hen wegwijs 

te maken in alle regelgeving. 

Hoe is hun AOW geregeld, wat er aan ouderenwerk wordt ge

daan, hoe ze korting kunnen krijgen voor de trein. Als je het zo 

bekijkt, is de rode draad in al mijn activiteiten dat ik mensen 

help om zelfstandig te worden ofte blijven". 

Wilt u ook vrijwilliger worden? 
U bent well<om bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

Dit is een onderdeel van WAVeS, wat staat voor be• 

middeling naar Werk, Activ,te,ten, Vrijwilligerswerk 
en Scholing. 

liet Ste unpunt is geopend van maandag V m donder

dag van 12.00. 16.00 uur en donde rdag van 17.00 . 

21.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Adres: Bree

straat IS, 231 t CG Le iden, tel. 071 - S 16 0• 77. (Ove

ngcn.5 kunt bij WAVeS ook te recht voor betaald werk). 

Ook in buurthuis Vogelvlucht, Boshuizerlaan S, 32 21 
SG Lelden op de . . ' eerste verdiepmg kunt u terecht l>ij 
trajectbegeleider Allan Chin A 

Foeng. li1j is op ma, dien wo 

van 9.00 • 17 .00 uur hier le be

reiken, op do van 9.00 lot 15.30 

uur e n op vr van 9.00 tot 13.00 
uur. Tel. 071 • s 76 9 t 21. 

0 
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Bent u op zoek naar een uitdagende vrijwilligersactiviteit 
in uw wijk? Bent u gemotiveerd om bij te dragen aan de 
kwaliteit en leefomgeving van onze prachtige wijk? 

Dan is de Vereniging Professoren• en Burgemeesterswijk op zoek naar u! 

De Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk is zeven 

jaar jo ng. Zij is opge richt om de belangen van de wijk en 

haar (toekomstige) bewoners in het algemeen te beharti

gen. In de afgelopen periode heeft zij aandacht besteed 

aan een veelheid van onderwerpen in onze wijken, zoals: 

verkeersveiligheid voor jong en oud 

groenvoonieningen (w.o. het park Roomburg) 

speelgelegenheden voor kinderen en jongeren 

ouderen in de wijk 

parkeerbeleid 

viering koninginnedag 

muziekproject Kunst-over-de-vloer 

het middellange termijn bestemmingsplan 

dodenherdenking in de wijk (Zeemanlaan) 

kerstviering (Zeemanlaan). 

Vele wijkbewoners zijn op de ~~nop a ndere manier betrok

ken bij deze onderwerpen. Zij hebben zich met tijd en crea

tiviteit ingezet e n doen dat nog steeds. 

In 2000 heeft de Vereniging het succesvolle boek Van stods

pold,r tot btsch,rmd stads9uicht, de 9,schitdtnis van dt J>ro(ts

sortn- en Burgtmttslerswijk t n Rijndijkbuurt uitgebracht. 

Hieraan is door een groep enthousiaste wijkbewoners hard 

gewerkt en hel resultaat mocht er wezen. Inmiddels is het 

boek uitverkocht. Overwogen wordt hiervan een herdruk 

uit te brengen. 

Het bestuur 
Hel bestuur bestaat uit vijf personen Zij ondersteunt diver

se activiteiten in de wijk, voert overleg me t de gemeente 

l eiden en andere instellingen over zaken die spelen in onze 

wijk en natuurlijk beheert het bestuur de vereniging zelf. 

De wijkvereniging is op zoek naar 
' wijkbtwon,rs dit 9eïnttrtssttrd zijn om dttl te gaon ntmtn 

oon het btstuur van dt wijkv,rtniging. 

Specif,,k, btlon9sltllin9 is w,lkom, maar hoe~ ni,r. 

In h<t bijzond" (moor niet uitsluitend) komt de wijkvtrtni-

ging graag in contact met bewontrs dit gtinttrtssttrd zijn in: 

de taak van het secretariaat van de wijkvereniging 

(algemeen beheer en communicatie) 

het financieel beheer van de wijkve renig ing (penning 

meester). 

Wat vragen wij van u? 
belangstelling voor de wijk: haar leefomgeving, 

haar kwaliteiten, haar inwoners 

onderschrijving van het belang van de wijkverenig ing 

bereidheid om een bestuursfunctie te vervullen en daar 

enige vrije t ijd aan te besteden (6 tot 10 vergaderingen/ 

bijeenkomsten per jaar, incidenteel overleg met andere 

instanties, aandacht voor eigen taken en verantwoor• 

delijkhcden binnen het be5tuur) 

(voor de functie van penningmeester:) bij voorkeur 

ervaring met financieel beheer of boekhouding. 

bereidheid om uzelf eventueel bij te scholen op een 

aspect van het bestuurswerk. 

Wat biedt de vereniging u? 
gelegenheid en ondersteuning bij de ontwikkeling van 

uw interesses deskundigheidsbevordering op het vlak 

van bestuurswerk en inhoudelijke deskundigheden 

onkostenvergoeding. 

Bent u geïnteresseerd? 
Dan komen wij graag met u in contact! 

Neem contact op met de voonitter van de wijkvereniging, 

Thomas van Duin, telefoon (thuis, 's-avonds) 071- 51312 33, 

e-mail tvanduin@)worldonline.nl; 

of met de secretaris van de wijkvereniging, Jan la Haye, 

telefoon (thuis) 071-5149127, e-mail cobet(.li)wxs.nl. 

Zonder de vrijwillige inzet van wijkbewoners zal het voort

bestaan van de wijkvereniging in gevaar komen! Dat wil 

natuurlijk niemand. 
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Dè l(anjer in de P.J.Blokstraat 

Een Gewone of Kaukasische Vleugelnoot (lam.) Spach over

heerst de P.J. Blokstraat vanuit de achtertuin van de hoekwo

ning met de Hoge Rijndijk. Met name als de boom in blad 

staat raakt een bomenliefhebber onder de indruk van de om

vang van deze joekel. Ongetwijfeld behoort deze soort tot de 

grootste bomen van Leiden. 

In de herfst en winter heeft de boom opvallende knoppen 

witte oflichtrode stempeltjes. 

In juli hangen de nootjes aan 

lange slierten in de boom. ie

dere noot heeft twee half-ron

de vleugeltjes die even lang 

zijn als breed: een kenmerk 

van de Gewone of Kaukasische 

zonder schubben waardoor de nog onontwikkelde bladeren en vleugelnoot. Oorspronkelijk 
Ttlctning: Jadranka Njegovan 

bloemen zichtbaar zijn. Het blad is samengesteld en bestaat groeide de boom in de Kauka-

uit een lange middennerf met daaraan kleine, vaak tegen over 

elkaar staande, smalle blaadjes met soms een topblaadje. De 

bladeren lijken op het blad van een Gewone Es (Fraxinus ,ml

sior L.) waar de Vleugelnoot, Ptttocaryo froxinifolio (lam.) 

Spach, naar is genoemd. Pttrocoryo komt van de Griekse woor

den pttron = noot en karyon = vleugel. "Aan de vruchten kent 

men de boom". Onlangs is het kunstboek "Getekende bo

men" met tekeningen van bomen, o.a. van de Vleugelnoot, uit 

de Leidse Hortus Botanicus verschenen. De afbeelding van het 

blad van de Vleugelnoot bij dit artikel komt uit dat boek. 

Begin april loopt de Vleugelnoot uit en wordt de boom ge

tooid met wormvormige structuren: de mannelijke katjes. 

Deze bestaan uit kleine vleugelnootblaadjes waaronder de 

helmknoppen zitten. Als in mei de uitgebloeide mannelijke 

katjes afvallen komen de vrouwelijke te voorschijn. De bloem

pjes zitten aan dunne slierten; ze zijn klein en groen met twee 

Cor,te1~ - In dt voriet wijkkrant is 
htl1.u n,n vermeld d,11 dt foto in ht t 
arti l.:tl ovtr dt loom 1n dt buun ii 
1, mu'1 door Jen Yt rltrr1,n 

Ot rtdac-ti, 

sus, Trans-Kaukasië en Noord-Iran langs rivieren. In 1782 is 

deze soort in Engeland ingevoerd en vandaar uit verder over 

West Europa verspreid. 

iedereen wordt aangeraden eens langs deze Vleugelnoot te 

wandelen. De fotograaf van de boom bij dit artikel en de 

schrijfster hebben dat uiteraard ook gedaan. De tuin 2elf is 

nauwelijks te zien omdat deze grotendeels achter een muurtje 

ligt. Wij zijn zo brutaal geweest op het muurtje te klimmen. 

Van daaraf hebben wij een blik geworpen in de achtertuin. 

Deze is enigszins verwaarloosd en daardoor hebben zich rond 

de Vleugelnoot enkele jongere exemplaren kunnen vestigen 

"jonkies van de oudere". Deze bomen zouden kunnen zijn op· 

gegroeid uit nootjes. Het lijkt echter waarschijnlijker dat het 

uitlopers zijn van de wortels want onder Vleugelnoten wordt 

vaak een dichte begroeiing aangetroffen: "wortelopslag". 

Is deze Gewone Vleugelnoot wel zo gewoon/ Vorig jaar is een 

boek uitgegeven over de monumentale bomen van Den Haag. 

Daarin staat een lijst van verschillende soorten bomen met te

vens de omtrek van de stam. Dat was een aansporing om ook 

de stam van de Vleugelnoot uit de P.J. Blokstraat op te meten. 

Vanaf de straat kan de stam worden bewonderd door een hek 

met gaas. Ik klom door een gat in de afscheiding met gaas en 

kwam zo bij de boom. De onregelmatige stam bemoeilijkt het 

opmeten. Op één meter boven de grond is de boom stamom-
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trek 5.51 m dik. Dat is een indrukwekkend getal. In het Haag

se bomen boek worden twee beuken genoemd met een omtrek 

van 5.68 en 5.62 m. Alle andere bomen zijn dunner. Als hoog

ste waarde voor een Vleugelnoot wordt slechts 4.65 m ge

meld. De onze "mag er dus wel 2ijn" en zal derhalve in Leiden 

ook wel tot de d,ksten behoren. 

De schors van Vleugelnoten heeft vaak lange "gevlochten ban

den"; bij oudere bomen ontstaan vaak grote, ronde knoesten. 

Dat is ook het geval met onze Vleugelnoot; dat verklaart tevens 

waarom het opmeten zo moeilijk was. De stam is relatief kort 

en de breed uitstaande takken en de zware laag aangezette 

kroon maakt de boom geschikter voor parken en tuinen dan 

als boom langs paden en wegen: au10's kunnen er soms niet 

onder door! 

Hoe oud zou de boom zijnl Afgaande op de omvang van de 

stam denkt men aan een paar honderd jaar. Vleugelnoten 

groeien relatief snel en het hout is daarom betrekkelijk zacht. 

Het zou mij derhalve niet verwonderen als deze boom onge

veer even oud is als de bijbehorende woning of kort na de ge

boorte van P.J. Blok (1855) is aangeplant. 

De woning die bij de tuin hoort wordt gerenoveerd; ook de 

tuin heeft een opknapbeurt nodig. Vroeger zijn er mensen ge

weest die aan deze Vleugelnoot de noodzakelijke aandacht 

(liefde) hebben gegeven. De stam heeft namelijk de neiging 

te scheuren. Met grote ijzeren bouten is geprobeerd dat pro

bleem op te lossen en de boom maakt nu een gezonde indruk. 

Er is •monumentenzorg" toegepast. "Monumentenzorg"is 

ook toegepast op de Vleugelnoot uit de Hortus Botanicus. la

ten we hopen dat als ,n de toekomst de tuin wordt opgeknapt 

dit met een grote mate van deskundigheid gebeurt zodat onze 

Vleugelnoot nog jaren mee kan!!! 

Gratis te leen bij de wijkvereniging voor 
. straatfeesten 

Gezocht: 
Buurtherinneringen 

2 partytenten, bijbehorende zijstukken, 3 feestelijke lichtsnoeren 

(à 10 meter; rood-wit-blauw), afzetband (wit-rood), 2 limonadekannen 

(à 5 liter). Informatie: tel. 5131233. 

Gezocht 
Medewerkers voor de wijkkrant 
(redaktieleden, schrijvers) 

Vindt u het leuk om mee t e werken aan deze wijkkrant/ 

Heeft u enige schrijfervaring/ 

De wijkvereniging komt dan graag met u in contact: tel. 5131233. 

Geen portret dit keer. Wel een verzoek: 

de redactie 20ekt oudere wijkbewoners 

die al een groot deel van hun leven in de 

Professoren- of Burgemeesterswijk wo

nen. Bent u zo iemand (of kent u zo ie

mand) en vindt u het leuk om samen 

met de wijkkrant herinneringen aan het 

wonen en leven in de wijk op te halen? 

Laat het ons weten! Bel Marjolein 

Morée: 5131233. 
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Wijk raakt na 25 jaar eigen centrum kwijt 

Speeltuinvereniging zoekt 
vrijwilligers en nieuwe leden 

Het is nu alweer een jaar geleden dat de speeltuin De Speel• wit was van vandalisme. Keer op keer werden er toestellen ver• 

schans in het Room burgerpark op een feestelijke wijze werd nield of beschadigd, mededelingen van het bord gehaald en 

geopend. Na zeven jaar hard werken en veel onderhandelen ruim een maand geleden is er een poging gedaan om het be-

was de speeltuin een feit. Dat de speeltuin voldoet aan een heerdershuisje in brand te steken, waarbij het huisje flink is 

grote behoefte in de wijk werd al snel duidelijk. Vooral in de beschadigd. Uiteraard is er aangifte gedaan bij de politie en 

zomer en na schooltijden is het een vrolijke drukte in de speel- let de politie extra goed op. 

tuin. Maar ook tijdens schooltijden wordt de speeltuin regel• 

matig bezocht door scholen en 

kinderdagverblijven in de wijk. 

Het bestuur van de speeltuinver• 

eniging kan in die zin dus tevre

den terug zien op het afgelopen 

jaar en ziet zijn harde werken 

beloond. 

Tegenslagen 
Toch werd de speeltuinvereni

ging ook al snel geplaagd door 

een aantal tegenslagen. 

De eerste was dat er maar voor een zeer korte tijd een beheer· 

der was, die toezicht hield, toiletten open hield, snoepjes ver• 

kocht en de speeltuin netjes hield. Dit vooral op de drukste 

tijden van de dag. Helaas werd deze beheerder ernstig ziek en 

het werd snel du idelijk dat hij niet meer teug zou komen. Een 

vervanger vinden bleek al gauw een onmogelijke taak, waar· 

door de speeltuinvereniging geen andere keus had dan de 

speeltu in open te laten zonder beheerder. 

Een tweede tegenslag IS dat de speeltuin regelm•tig het doel-

r - - -- - - --------, 
1 AANMELDING LIDMAATSCHAP 1 

1 SPEELTUINVERENIGING SPEELSCHANS I 

: Gaarne inleveren bij mevrouw A. G•ns, lorenukade 57 1 

/ Naam van hetgezin _ ____________ : 

/ Straat+ huisnummer _ ____ _ ___ _ __ / 
1 1 
1 Postcode+ Pla•ts; _ ________ ____ 1 

: Telefoon: _______ ___ ___ : 

1 Naam kinderen:__________ _ _ _ _ 1 
1 1 
1 +geboortedatum: _ ___ ________ 1 

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

Lidmaatschap 
Tenslotte heeft de speeltuinvereniging te maken met een te 

gering a•ntal leden. Veel bezoekers von de speeltuin weten 

niet dat ze lid kunnen worden van de speeltuinvereniging om· 

dat het een vrij toegankelijke speeltuin is. Dit betekent echter 

niet dat de speeltuinvereniging geen leden nodig heeft. Inte

gendeel. Voor inkomsten uit contributies en subsidie kan de 

vereniging de toestellen repareren en onderhouden, nieuwe 

toestellen aanschaffen of activiteiten organiseren. 

Een lidmaatschap kost 20 gulden per jaar ptr 9tzin, dus onge· 

acht het aantal kinderen dat in het gezin woont. De speeltuin· 

vereniging wil u dan ook oproepen om lid te worden van de 

speeltuinvereniging. U kunt dan gebru ik maken van onder• 

staande strook. 

Vul vooral de namen in van al uw kinderen, omdat de hoogte 

van de subsidie afhankelijk is van het totale aantal kinderen, 

dat vi• het gezin lid is. Kortom drie kinderen per gezin tellen 

dus mee voor drie leden. 

Feest 22 september 
Ondan.ks de genoemde tegenslagen gaat de speeltuin· 
vere niging vol goede moed verder en wil het eenjarig 
bestaan ruet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 
22 september wordt e r in de speeltum een feest gegeven 
e n een ieder kind, lid of geen lid, is uitgenodigd. 
Let op de aankondigingen, dfo begin september in 
de wijk en op scholen hangen. 

Vrijwilligers gezocht 
Tevens wil de speeltuinvereniging een oproep te doen voor 

vrijwilligers om het ge mis van een beheerder op te vangen. 

lijkt het u leuk om in een kinderrijke en vrolijke omgeving af 

en toe een paar uurtjes per dag u nuttig te maken, geef u dan 

op bij Anneke de Leede, De l aat de Kanterstraat 16, 
Telefoon: 5" g1 33. 

--. •. 
.. -
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Marian Rappoldt 

Tuinkamers 

De belangstelling voor de tuin is nog steeds groot. Veel men• 

sen bezoeken tuinbeurzen, open tuinen en snuffelen graag in 

tuincentra. 

Tuinprogramma's op televisie worden gret ig bekeken, de 

markt voor nreuwe tijdschriften en boeken liJkt nog lang niet 

verzadigd. Hoewel de tuin in de meeste gevallen nog wel de 

sluit pose is· eerst het huis in orde, dan de tuin -wordt er veel 

geld uicgegeven aan de inrichting. De tuin wordt gezien als 

een verlengstuk van het huis, de 'tuinkamer'. 

Het gebruik van dit woord geeft het probleem aan dat ik heb 

me1 veel nieuw aangelegde tuinen: een tuin is tegenwoordig 

metr kamer dan tuin. 

Een kamer is om in te zitten, een kamer is netjes, een kamer 

is te veel steen en te weinig planten. Terwijl het sortiment aan 

V.Ste Pl•nten nog nooit zo groot is geweest als de laatste 

jaren, is de tuin aan het verstenen. Want helaas, ook het sorti· 

:ent aan bestratingsmateriaal is enorm uitgebreid. De verlei• 

dmg is groot: nemen we geelgenuanceerde trommel kasseien, 

bronzen boemerangstenen of een kant-en-klaar cirkelpakket 

van zwart Nostalit? Als parket worden de stenen in de tuin ge· 
legd. Een paar · . . 

. wintergroene struiken, wat planten in potten en 
de tuinkamer. ki 15 aar. De echte enthousiastelingen zorgen ook 
nog voor een dak b 

oven het hoofd in de vorm van een pe rgola. 

De ergste vorm va . . 
b d n versten ing IS de hier volkomen uit zijn ver· 
an gerukte Japa . 

gekw k . nse tuin, met veel te wit grind, lukraak neer-
a te keien ba b 

Vooral , ' m oe en een voorgevormde conifeer. 
Popula1r bij v . . 

nabij d oonu,nen in nieuwbouwwijken. De tijd is 
at de eerste va . 

werpt zond oruitst revende tuinarchitect een tuin ont· 
er planten . 

Ik zou hier een pleidooi willen houden voor meer groen en 

minder steen. Terwijl heel Nederland langz•am wordt geasfal

teerd en volgebouwd, worden onze tuinen steeds belangrijker 

als miniatuurreservaten. In tegenstelling tot wat veel mensen 

denken hoeft een tuin met vaste planten en heesters helemaal 

niet zoveel t1Jd te kosten aan onderhoud. In een goed aange· 

legde tuin groeit de beplanting in de loop van het 

voorjaar helemaal dicht en krijgt onkruid geen kans meer. 

Het aardige van een tu in vol planten is dat hij elke dag, zelfs 

op elk moment van de dag, weer anders is. Het zonneroosje 

houdt het 's midd•gs al voor gezien, maar 's avonds opent de 

siertabak haar bloemen en versprtidt een heerlijke geur. Er is 

altijd van alles te zien en te beleven, want een rijkdom aan 

bloemen en planten trekt ook veel dieren aan. In mijn eigen 

kleine tuintje wonen padden en salamanders, met mooi weer 

wemelt het van 
de bijen en hommels, en kom•n er regelmatig vl inders op 

bezoek. Ten slotte maakt een tuin je bewust van de seizoenen, 

die in het stadsleven bijna ongemerkt aan je voorbij kunnen 

gaan. 

Helemaal zonder bestrating kunnen we natuurlijk niet. Kies in 

elk geval iets wat past bij het huis en de directe omgevi_ng en 

de aandacht niet afleidt van de beplanting. Dus geen lic_htgele 

waaiervormige steentjes bij een donker dertigerjaren_huis. 

Trouwens wat is er eigenlijk mis met een gewone gr11ze stoep· 

tegel? Op.de kop gelegd en zo nu en dan af~ewis_seld met een 

rijtje klinkers is het de mooiste bestraung doe er ,s. 
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Van 'I Hoffslraat 7 tel. 071 512 22 10 

Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 'I Hoffslraal 5 Leiden telefoon 07151219 77 

BAKKERIJ 

F.J.W. Raaphorst & Zn 

Zeeman/aan 22 leiden leleloon 071 512 35 77 Van 'I Hoftstraal 2 1 Leiden telefoon 07151236 95 

Volop parkeergelegenheid 

Van 'f Hoffstraat 26 leiden telefoon 07l 514 41 57 Van 't Hoffstraat 9 Leiden telefoon 071 512 67 38 

1
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GROENTE & FRUIT 

Ook voor uw fruitschalen 
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Van 't Hoftstraat 12 Leiden telefoon 071 514 68 31 
Zeemanlaan 37 Leiden telefoon 071 512 87 OO 
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Bomen over het Plantsoen 

Het ui slechts weinig mensen ontgaan zijn 
dat erover het Plantsoen de laatste tijd de 

nodige onrust is en dat de gemeenteliJke 

"opknapbeurt" die de laatste jaren heefi 
plaatsgevonden feitelijk heefi geleid 101 een 
"alknapbeurt". 

Een groot aantal bomen dreigt dood te gaan. 

De paden zijn na regen onbegaanbaar en 
de brug over de Singel is een ontwerpmisser 

gebleken. 

Ooordat buurtbewoners in opstand kwamen, 

het plantsoen heefi de status van monument, heefi de ge

meente z,ch gedwongen te z,en een groot aantal maatregelen 

terug te draaien en voor een paar schrijnende plekken nood

oplossingen te bedenken, zoals het instrooien van eenjarigen 

om het plantsoen alsnog een beetje aanzicht te geven. Op dit 

moment is het dan ook een zeer fleurige boel, die de armoede 

moet verbergen. Dit is mede noodzakelijk omdat er in deze tijd 

van het jaar geen struiken meer kunnen worden geplant. 

Dat kan alleen in de late herfst, winter en het vroege voorjaar. 

Onlangs is er met de buurtbewoners een "zichtwandeling" ge
houden waarin de klachten en oplossingen werden genoteerd 

en waarb ij verdere afspraken zijn gemaakt over de toekomst. 

Wat is er met de bomen gebeurd 
Zoals bekend staan in het Plantsoen eeuwenoude bomen en 

"opgelost" door de grond te woelen om, met de beste bedoe

lingen, meer zuurstof in de grond te brengen. Het gevolg daar

van was dat het subtiele samenspel tussen mycorrhiu en 

boom verder verslechterde. Haarwortels werden beschadigd 

of zelfs kapot gemaakt. Daardoor konden bomen onvoldoen

de water en voedsel opnemen hetgeen zich vertaalde in uitdro

ging, dode takken en uiteindelijk afsterven. 

Het gevolg van al deze ingrepen is dat nu zo'n 30 bomen in het 

park er slecht tot zeer slecht aan toe ziJn. 

Op dit ogenblik wordt er een onderzoek gedaan naar mogelij

ke oplossingen. Een van die oplossingen zou kunnen zijn het 

in de grond terug brengen van schimmels en bacteri~n. maar 

daar is nog niet iedereen het over eens. Er loopt nu een tweede 

onderzoek naar andere alternatieven. 

die moet je, zoals een oud gezegde luidt, niet meer verkassen. Aan de padverharding zal wel iets worden gedaan. Maar dan 

Nu is dat laatste niet letterlijk gebeurd, maar de gemeente 

heeft wel de omstandigheden veranderd. Dat wil zeggen. 

vooral om de paden bij en na regenval beloopbaar te houden. 

De gewraakte brug over de Singel zal overigens worden aange-

Men heeft terwille van de rand van het park en de glooiing de past en waarschijnlijk opnieuw worden verhard. Ook zal het 

grond op veel plaatsen opgehoogd. Daarbij is wel rekening voetpad aan de andere kant bij het F,desveld worden verlegd, 

gehouden met de bomen door een stuk rond de stam met rust waarvoor wel de lantaarnpaal verplaatst moet worden, zodat 

te laten maar delen daarbuiten niet. 

Het is iedereen bekend dat bomen voedsel uit de grond op

nemen met wortels. Maar dat kunnen die wortels niet alleen. 

Rond de wortels zitten schimmels en bacteriën de zogeheten 

"mycorrhiza", die de wortels helpen bij de water en voedsel

opname. Die straal van de wortels en de samenwerkende 

schimmels is groter dan de boomkruin. 

En juist schimmels en bacteriën zijn zeer gevoelig voor bodem

verstoringen. Door het ophogen van de grond kwam er meer 

druk en minder zuurstof in de grond. Dit werd achteraf 

dit beter aansluit op de nieuw ontstane situatie. 

Eenzelfde situatie doet zich overigens ook voor bij het Room• 

burgerpark, waar de gemeente fout op fout stapelt. Alleen be

treft het hier geen "monument" en zijn gerechtelijke stappen 

uitgesloten. R. Kooi en A. v.d. Waals zijn ook hier al jaren bezig 

om de gemeente te overtuigen van het vtrkeerde handelen. 

Misschien dat het succes van de bewoners rond het plantsoen 

hen moed geeft om door te gaan met dit belangrijke werk. 

Want bomen zijn te belangrijk om aan amateurs over te laten. 

Jan La Haye 
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Meubelmaken 
met Jan de l.:t:i.t 
Zov.·tl het onrwtrpcn als het u lf m;1kcn worden beoefend. 

Ook ukcn :W gcrccJK:h21pd«r en houtsooncn komc-n a:an de 
orde. cn:nilt het mikcn \':In hout\"trhindmgcn 
D:at Jun en meer in dcu curtus. 
Start: woensdag 12 september ,.,n 19.30- 22.00 uur 

Smeden 
met Jan de Lnt 
Het btocfcncn van di1 bijzondere ambJCht geeft een sch11 ain 

ervaringen. 
f-lct toer.assen \'an '1jurcn· wtucn bat de ,·rrbinding zien \710 de 

smid en zijn cddc VU. 
Voordcnkcn, inleven en d:a:adknch11g optrtdcn worden kw7.}11ci
tcn die , tcrk bckdbiar wördcn. Er wordt gcwc.rkt in klcinc 
grMpjcs 7,ocbt de persoonlijke begeleiding optimnl is. 
Start ·utcrd:ag 15 scptcmhtr van 10.00- 12 00 uur of v.rn 
13.00-15.00uur. 

Binnenste buiten - en andersom 
mei \Vil Uit~csr en Mut van \.Yilpe 

In dcu KhildcrcunUi gi:u het erom de weg ,,.ij te m1kcn ,-oor 
de inncrL1ke bceldu:il ,•:an iedere deelnemer. 
Het ui1cinck.lijke doel is hel bt,·ordcrcn ,-;an het vertrouwen in 
eigen crt.1liC\'C ,-crmogens. 
Start: dondcrd,g 13 Kptcmber 14.00- 16 30 uur 

Op zoek naar de clown in jezelf 
mei José Suttcn 

Clownerie wcrl1 \'.lnuu authcn11ci1c11, echtheid en hei uitvcrgro· 
ten ,-:an cmot1n. De clown m11kt door Ujn/haar dwaasheid de 
men~ n aan hei lachen 

In Jeu clownKUrsus onden.oc:kcn wc welke clowmpcrsonage er 
in ons huut en worden wc n ngcmocdigd daannce 1e spelen. \ Vc 
leren applaus te geven en 1e onn-ingen. 
Stan: utcrd,g 15 Kptcmber 10 00- 16.00 uur 

Zintuigen en hun samenwerking 
in de kunst 
met Joost Pod en Annet Oijkuul 

In deze bijzondere cursus gun w~ in ecrue insu.nric de inhoud 
van 12 waarnemingsgebieden opsporen un de hand v:1n een in• 
leidend gesprek en CKperimcn1cn om ie daarna weer samen te 
VOC'gcn tor ren \'trrijktc enwing. 

Een cursus mei een c.xpcnmcnu:~cl k:ir2k1er. Er wordt gewerkt 

met verschillende materiilcn. 
Start: woensdag 19 S<ptcmber ,.,n 09.30 - 12.30 uur 

Zangimprovisaties en Werkbeckzang 
met Fenncken Franckcn 
Een deel van de cursus is gewijd aan speelse en exacte improvin• 
tic oefeningen. De luinercndc, spelende mens in ons wordt uu· 

genodigd. 
Ritmische kringspelen en spel met BlcfTen ins1nimenten iullen 
ook nn bod komen. \Ve sluiten de :nond af met zingen. 
Start: donderdag 20 S<ptcmbet v:an 20.15 - 22.15 uur 

Collages maken 
met Ric:arda Zilonka 
De coll:agctcchniek is bij uimek geschikt om op een speelse m:a· 
nier de geheimen V'ln ,-orm, kleur, licht en donker te ontdekken. 
\ Ve houden ons vooral bnig met papiercolbges, mur "bcproc· 
ven" ook hout, gl:.1s, textiel en metaal. 
O,rum: :mcrd,g 22 september 10.00 - 16.00 uur 

Praktische astrologie 
met \Vi.lma ter Mullen Annet Oijkzcul 
Doordat wc in dnc cursus dieper ing:a:an op de diercnriemtekcns 
en pl:ancetprocc:sscn, krijgen wc spelenderwijs meer zicht op 
lurmisc.he procascn. In dcu cursus wordt getocht na:t.r hei in 
pnkrijk brengen hiervan in het dagelijkse leven. De lessen "-or· 
den ingeleid met biogn..ficén die als ,oorbccld dienen. 
Stan: zaterdag 6 oktober ,..,, 13.00- 16.00 uur 

Ennoubenikaandebeurt 
Workshop over ouder worden 
met Christine Gruwcz 

In de loop van het IC\·cn komen wc allemaaJ op een punt o( grens 
a:.1n, waarop~ niet meer op de oude manier vtrder willen of 
kunnen. Het gron, het wctl,, de sociale vcrpUchtingcn, het&>" 
er allemaal anders uitzien. Het besef: •nu ben ik aan de beun" 
komt st«ds dichterbij. Mnr wat houdt dat in? "Ik ben toch te 
oud" "Het hoeft niet meer" of neem ik mijn leven in eigen hand 
en hoc: doe ik dat? 

Hiero,'tr en over veel andere vragen gut dC1.e workshop. 
Data: mcrdag 13 oktober van 19.00- 21.00 uur 

rondag 14 oktober van 10.00- 16.00 uur 

Voor informatie: de Zonneboom, 071512 31 37 / info@zonncboom.nl 

MOMENT[H WORDT ER GEWERKT AAN DE WEBSITE VAN DE PR 

www. r R o F Bt:ni'G\Ä:7i" J"ït:· r:.tL 
BookmanWebsite~ 

Wijkwijzer 

s,wonerscommissie R,jndijk/Hterburg (Ons ~I) 
Htvr. C. Honfils, Kanaalstraat 1 2 3 t 3 NN - ttl. 5 tl 08 59 

Bewonerscommissie Temm1nckstraat e.o. 
Dhr. E.C. Htyer, Profusor,npad 25 2313 TA- ttl. 513 2155 

Woningbouwvertnig,ng Ons Ootl 
Schutttrsvtld 65 2316 ll - ttl.522 20 25 

St,cht,ng Oienstverltning Zuid Oost/ 
Ltidst Stnior,n Zt lfstandig 
't Trtfpunt, Proftssortnpad 1 2313TA - ttl.512 8, 83 

Dienst Milieu en Beheer Gemeente leiden 
Sector Wijkbt hter, wijk 3, wijkttam stadsd, el Zuid, 
Postbus 9100 2300 PC, Boshuiztrlaan s 2321 SG - ttl 516 76 15 

Politiebureau Team Zu,d 
Win• dt Withlaan ,c n53 XS Voorschottn, - ttl. 525 84 oo 

Buu11huis Corntlis Jopptnsz 
Oppenhtimstraat 6a 2313 JE - ttl. 513 24 62 

Optnbart Basisschool Lortntz 
Van Volltnhovtnkad• 19 2313 GG ·ttl. 514 17 77 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Volltnhovenkad• i5 2 313 GG -ttl. 5' 3 0958 

R.K. Basisschool SintJostph 
Opptnhtimstraat 8 2313 JE - ttl. 513 ll 63 

StichtingThuiszorg Groot Rijnland 
Schutttrsveld , 2 301 CG 
Voorwijkverpltging tn g,zinshulp: 
uitlttnctntral• Van Volltnhovenkad• 25 
231 3 GG-ttl. 512 18 94 
Ouder-to kindzorg: ttl.524 10 10 

Naschools, Opvang D• Basisbtnde 
Oppt nhtimstraat 2 23 13JE- ttl. 512 43 6g 

de laat+ 
kromhout 

makelaardij o.g. 
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Advertenties van leden 

Kleine annonce - lmpenaal voor Ren.1uld Laguna 

(modellen tot 2000). Voor ttn go•d• nu wijn tt 

verkrijg•n bij: Han Duindam: ttl.: 5143291. 

Aangebod•n - W•g•ns overtollightid: fitts-kindtrzitj• 

Bob,k• voor ,n kindtmtj• Bob,k• achter, mtt all• bij

behortnd• b•ugtls (ook txtra voor twttdt fiets) : 

opklapbaar kinder(ptuter/kltuter)-log,erbtdj• (merk 

chicco): kinder(ptuter)-taftltj• (wit) ,n -stotltj• (wit 

mtt vrolijk• btkltding), ttvens tt gtbru,ktn als 'hog• 

kind,rstotl'. Ovtrnam• tub: informatie ttl. S t 3' 2 33 

('s-avonds). 

Kinderdagverblijf Pt uterpaltt 
Opptnhtimstraat 6 2313 JE - ttl.512 48 39 

Ptuttrspttlzaal 0. Glijbaan 
Burggravenlaan 17a 2313 HH - ttl. 5121331 

Ptuterspttlzaal Olltk• Boll•k• 
Opptnhtimstraat 2 2313 JE -ttl. 513 10 6, 

HaatschappeliJk Werk, s,ctor Hiddtn 
langt gracht 18 2313 NT -ttl. 5n 27 27 (ma-vr. 9-10 uur) 

Verzorgingscentrum lorenahof 
lortntzhoft 2313GA-ttl.5t49595 

Vereniging Professoren• en Burgemeesterswijk Thoma_s van 
Duin (voorzitter),· !tl. 513 12 33:Jan la Hay• (stcrttartS), 
Cobetstraat 89 2313 KB, ttl. 514 91 27; Jan Botrsma 
(Ptnningmt tster), Postbus 11129 2 301 EC ltidtn 

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

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

~ 
NVM 
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: Aanmel1dingskaart voor 1 
1 1 
1 lidmaatschap : 
1 Hierbij meld ik mij aan als lid van de V~ren(ging Professoren- en I 
1 Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt ~omenteel I 
1 f1 15 - en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 

· .6~.659 o.v.v. lidmaatschap Vereniging Prof~ssoren- en .. . 1 
1 ~~rgemeesterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren b1J de _secreta ris I 
1 van de wijkvereniging: J. La Haye, Cobetstraa~ 89 2313 KB leiden. I 
1 Opsturen kan ook: Postbus 11129 2301EC leiden I 
1 Naam: _____ _ _______ M/V 1 
1 1 1 Adres:____ ____ _______ I 
I Postcode: ____ __________ 1 
1 1 
( Telefoonnummer:_______________ I 
1 l\ls u een acceptgiro wilt krijgen, vult u dan hier uw giro- 1 
1 of bank-nummer in: 1 
1 ------- 1 
1 . 1 I Handtekening: _______ _______ _ 

L--------------------J 
Wijkagenda 
Elke maandag: 

Klaverjassen in de Vredeskerk van 14.00 tot 17.00 uur 
Bibliotheek in het Buurthuis Cornelis Joppensz van 14.00 lot 17.00 uur 

, Inloop koffieochtend 55+ 't Trefpunt van 10.00 tot 12.00 uur, Professorenpad 1 

Elke dinsdag: 
Kinderbibliotheekbus in de Cobetstr.ut, tussen 15.30 en 17.00 uur 
Meer bewegen voor ouderen in de vredeswerk van,o.oo tot 10.45 uur en van 
11.15 tol 12.00 uur 

Elke woensdag: 
Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk van lo.oo tot 11.00 uur 
Socitteit voor Go-plussers in de Vredes kerk vanaf 14.00 uur 
Bibliotheek in het Buurthuis van 14.00 tot 16.00 uur 
Kinderrestaur.ant in het Buurthuis vanaf 18.00 uur 

Elke vrijdag: 
Bibliotheek in het Buurthuis van lo.oo tot 12.00 uur 

Elke zondag: 
• Thee-middag in Zorgcentrum Lorent2hof van 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 
vooreen goed doel. 

Colofon 
De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren• en 
Burgemeesterswijk te Leiden. 
Secret.iriut: Postbus 11129 230,EC Leiden. 
Ingeschreven bij de K.v.K. 40448253. 
Red.iktie voor dit nummer: Thomas van Duin en Jan la Haye. 
Met medewerking n n: Hans Elstgeest, Rinny Kooi, Marl an Rappoldt, 
Marjolein Mo~e. Gerda versteegen, Wil Witte, RietAalders, Anneke de Leede, 
H.O. Swager, Lidwien Smit. 
Vormgeving: Bookman 
Druk: Mostert en Van Onderen! 

De volgende wijkkr.ant verschijnt eind november. 
Sluitinpdatum kopij is:, 5 november 2001 
Inleveren bij: Postbus 11129 2301 EC Leiden 
Dit k~n in WI' ofin Word. opeen 3,5" diskene, zip-drive of CO-rom. 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

Zaterdag 8 september 2000 11.00-13.00 uur 

Open huis 
met kopje koffie en informatie over cursusprogrammi. 

's middags open lessen (f 5,-) 
13.30-14.30 Proefles Yog-;i 
14.45-15.45 Proefles Yog-;i en meditatie 
16.00-17.00 Proefles Yog-;i, stress en onthaasten 

Cursussen in het nieuwe seizoen 

Yog.i Chi Kung en Tai Chi 
Yoga en mcdimie Helende Energie 
Meditatie en Bewustwording Shiatsu 
Yoga, stress en onthaasten 

Workshops en lezingen 

VoUemaansvicring 
Familie-opstellingen 
Bijna-dood ervaringen 
De dood is beloning, geen str:tf 

brochure, opgave en inlichtingen: 

Jédidah en Han Duindam 

Chakra's en onth~,strn 
Omgaan met stress_ 
Spirituele Astrologie 
I lelcndc Rituelen 

CobctSlraat 79, 2313 KB Leiden tel 07151325 76 
www.imagcs-words.nl/jcthro 



r--------------------rr 
: Aanmeldingskaart voor : 
1 1 
1 lidmaatschap 1 
1

1 

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren• en 1

1 Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 
1 ll. 15,- en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 1 
1 55.67.659 o.v.v. lidmaatschap Vereniging Professoren- en 

1 
Burgemeesterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren bij de secretaris 
van de wijkvereniging: J. La Haye, Cobetstraat 89 2313 KB leiden. 

1 Opsturen kan ook: Postbus 11129 2 301EC Leiden 

: Naam: _ _ _ _ ___ ____ ____ M/V 

1 Adres: ___ __________ ___ _ 

: Postcode: _____ ___ ___ ___ _ 

1 Telefoonnummer: _ _ ______ ______ _ 

1 
1 
1 
1 

Als u een acceptgiro wilt krijgen, vult u dan hier uw giro• 
of bank-nummer in: 

1 Handtekening: _ _ _____ ____ ___ _ 

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

Wijkagenda 
Elke maandag: 

Klaverjassen in de Vredeskerk van 14.00 tot 17.00 uur 
Bibliotheek in htt Buunhuis Cornelis Joppenn van 14.00 tot 17.00 uur 
Inloop koffieochtend 55+ 't Trefpunt van 10.00 tot 12.00 uur, Professorenpad 1 

Elke dinsdag: 
Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat, tussen 15.30 en 17.00 uur 
Meer bewegen voor oud"en in de vredeswerk van10.oo 10110.45 uur en van 
11 .15 tot 12.00 uur 

Elke woensdag: 
Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk van lo.oo tot 11.00 uur 
Socirteit voor Go•plussers in de Vrtdeskerk vanaf 14.00 uur 
Bibliotheek in het Buunhuis van 14.00 tot 16.00 uur 
Kinderrestaurant in het Buunhuis vanaf 18.00 uur 

Elke vrijdag: 
Bibliotheek in het Buunhuis van lo.oo tot 12.00 uur 

Elke zondig: 
· Thee-middag in Zorgcentrum lorenahof van 14.30 tot 16.00 uur. 

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

Colofon 
~ wijkkrant is een uitgave van Il" Vereniging Professoren• en 
Burgemcesterswijk te Leiden. 
Secretariaat, Postbus 11129 2301EC leiden. 
Ingeschreven bij de K.v.K. 40448153. 
Rcdaktic voor dit nummer: Thomas van Duin en Jan la Haye. 
Met medewerking van: Hans Elstgeest, Rinny Kooi, Marian Rappoldt, 
Marjolein Mor~e. Gerda versteegen, Wil Witte. Riet Aalders, Anneke de Leede, 
H.O. Swager, Lidwien Smit. 
Vormgeving: Bookman 
Druk: Mostcn en Van Onderen! 

De volgende wijkkrant verschijnt eind november. 
Sluitin~datum kopij is: 15 november 2001 
Inleveren bij: Postbus 111191301 EC Leiden 
Dit kan in W~ ofin Word, op een 3,Ç diskette, zip·drive ofCD•rom. 

-
TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

Zaterdag 8 september 2000 11.00-13.00 uur 

Open huis 
met kopje koffie en informatie over cunusprogramma. 

's middags open lessen (J 5,-) 
13.30- 14.30 Proefles YoJr-1 
14.45-15.45 Proefles Y~ r.i en meditatie 
16.00-17.00 Proefles Yoga, srress en onthaasten 

Cursussen in het nieuwe seizoen 

Yoga 
YoJr-1 en medit:u ie 
Meditatie en Bewustwording 
Yog:i, stress en nnthustcn 

Workshops en lezingen 

Vollemaansviering 
Familie-opstellingen 
Bijna-dood erv.uingen 
De dood is beloning, geen straf 

Chi Kung en Tai C hi 
Helende Energie 
Shiatsu 

Chakra's en onthaasten 
Omgaan met stress 
Spirituele Astrologie 
1-lclencle Rituelen 

brochure, opgave en inlichtingen: 

Jédidah en Han Duindam 

Cobetstmt 79, 2313 KB Leiden tel 071 513 25 76 
www.images·words.nVjerhro 


