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De RijnGouwelijn spoort nog niet 

Al een jaar is de gemeente bezig met 

de keuze van een voorkeurstracé door 

Leiden van de sneltram die Gouda met 

Katwijk en Noordwijk moet verbinden. 

Burgemeester en wethouders zien de 

minitrein het liefst over Lammenschans

weg en Breestraat rijden. In het najaar 

zal de gemeenteraad de knoop door

hakken. Omdat de gemeente onze wijk

bewoners nogal slordig informeerde en 

het bezwaren regende, is op 8 juli als

nog een informatie-avond gehouden 

voor de wijkbewoners in het clubge

bouw van koribalvereniging Trigon. 

De beste presentatie? 

Een goed idee met een matige uitvoe

ring. Een saaie avond was het beslist 

niet, vooral omdat men zich nogal ver

slikt had in de organisatie. De zaal was 

veel te klein, het publiek rumoerig om• 

dat het lang niet aan bod kwam, de eni

ge microfoon werd nauwelijks gebruikt, 

het bleef lang onduidelijk of de inge· 

huurde voorzitter, de heer Leeuwen· 

burg, of wethouder Pechtold de avond 

leidde, het progamma werd niet gevolgd 

en de koffiepauze overgeslagen - om 

met het ergste te eindigen. 

Nadat we in een chaotische sfeer onge

veer drie kwartier naar voor velen beken

de informatie hadden geluisterd of lip 

hadden gelezen, mocht Thed van 

Leeuwen namens het Actiecomité be

houd Lammenschansweg de bezwaren 

van het comité naar voren brengen. 

Hij kreeg de zaal met een goed en ver• 

staan baar verhaal wel stil. 

Waslijst met vragen 

Na pogingen van de heer Leeuwen burg 

om de situatie in Karlsruhe te tonen, 

kregen de wijkbewoners eindelijk de 

ruimte om hun opmerkingen naar voren 

te brengen. En dat waren er veel. Ik zal 

ze hier niet allemaal opnoemen. Voor

stellen voor een alternatief tracé over 

bestaand spoor, bezwaren in verband 

met verkeersveiligheid, vragen naar 

gevolgen voor bussen, de trein en de 

fietsers, de inpassing op de Lammen

schansweg, het kappen van bomen, 

bezwaren tegen een aftakking langs de 

MelchiorTreublaan, problemen in de 

Breestraat; enfin, een hele waslijst. 

Nadat iedereen stoom had kunnen af

blazen en de heer Leeuwenburg alles 

netjes had genoteerd, werd de avond 

beëindigd door wethouder Pechtold die 

ondanks de stortvloed aan kritiek wist te 

melden dat hij zeer verheugd was, want 

er waren geen bezwaren geuit tegen de 

Rijngouwelijn als zodanig, maar alleen 

tegen het gekozen tracé. 

Geen financiële dekking 

Een week later was er een besloten ver· 

gadering van de raadscommissie voor 

Verkeer, waar de wijkverenigingen geen 

spreektijd kregen. In de vergadering 
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Bent u al lid? 
In mei hield on,e wijk

vereniging haar /aarvc1-

gode1lng. De1gel1;1<c bi/

<'rnlcomJtcn kunnen blijven 

steken In een vcrgodcr11tuccl 

ovi,r /oorve"lagen en bestuu1svNl<1ezlngcn. Dil kei,, (en de 

101en daarvoor eigen/Ijk ook/ onlslondr n N lcvcndigc de

boltcn. N atuurlijk over zaken waarover In onzt' wijk veel Ic 

doen Is. Mao, ook hrl belang van lidmoolsc/1op kwam nu 

uilvoer lg aanbod. Waarom zijn er moa, 550 led" n1, vroeg 

iemand. Moakl de vereniging wel voldoende d uldehjk dol 

1.e leden hord nodig hee/1 en wol ze hen kon bicden1 

M oelen ><·e n lel sloppen mei de grolis versp reiding huis

aan-hu/5 van de wl1kkrant7 Kortom: pill,gc zaken over het 

w~zt-n van de \'Ctcniglng. 

Nou bchoarl ons leden/al lo l de g,oa,.,e van alle Leidse 

wl/kvf'leniglngen. M oor, hel 13 waar. hel ledenlal slool al 

mooie wijk en d ie aon11ckkehjkc ocl1v/le1len en nulligc 

iniliolJcvcn ondcrnc<'ml en onderstcunl. Denk 0<111 hr t 

moolr wl jkbock (nog .,leed., Ic koop//, Kunsl-ovrr-dc -Vlocr, 

de grole verkiezingsavond, hel gezellige konlnglnnedag

l ce,I, de dodenherdcnl<ing en hel ke"lleesl op de Zeeman

/aan, de mooie wiJkkranl en prole,.,onele en u11gcbreide 

wcbs,le (al bczoch17 www.prolburgwlJk.nl/ en wie weel wal 

er oJ/cmoal nog meer kon gaan gebeuren. H et rlroait hier 

nolt111rlijk ook vaak om de vele vr l/wlllige wl/kbewoners clie 

uch druk mahcn en inzetten. 

Valt r r veel Ic wokcn 7 Denk niet dol onze wijk zomaar de 

groene oase van rusl zo/ bit/ven. Verkeersvel/ig heid rond de 

scholen en de doorgaande wegen. de snellram, hel pork 

Roomburg, de gevolgen van de nieuwbou><~•i/k Roomburg, 

bc,100/d parkeren, de knellende gebouwensiluatie van ba

siss.chool Lorcntz, hel zijn zo.ken waar hel bestu ur van uw 

•vijkvereniging h eel veel energie In slopl. Namen• u, samen 

enige tijd •111. De Jaarvergadering besloal om belangstellen- mei u. 

den van builen de wijk, zoals ex-bewoners, de gelegenheid 

van het donalcurschap Ie geven. M oor de steun zal natuur• 

liJk van de bcwone" zelf moelr n komen. Als het mensen 

heel mal<ke/ijk wordl gemaakl en Je hel ze gewoon dlrecl 

v raagl, kun je hel hdmaalschap verdubbelen. Daar ben ik 

van overluigd. Voor een lage, bijna $'fmbol ische prijs sleun 

je de club die conl inu waakl over hel belang van onze 
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mochten ambtenaren van provincie en gemeente de plannen 

uitleggen en vragen van de commissieleden beantwoorden. 

Het bleek dat er voor de aanleg van hele lijn nog een ongedekt 

tekort isvan meer dan 250 miljoen euro. Voor het deel van 

Gouda tot en met l eiden bedraagt het tekort 60 miljoen. 

Aanleg lijkt dus nog ver weg. 

Verder vertelde Henk van Zeijl van de gemeente dat de aanleg 

over bestaand spoor niet eenvoudig is. Alle spoor- kruisingen 

moeten ongelijkvloers worden gemaakt en in Transvaal zullen 

huizen gesloopt m~ten worden. Dat gaat bovendien heel veel 

geld kosten. 

Actiecomité 

De presentatie van het Actiecomité behoud lammen

schansweg is inmiddels te zien op de wijkwebsite 

Geef uw mening en /aal u horen, vul de lczers-enquéle m 

deze wijkkranl in. Doe mee aan een lhema-lorum op de 

website. M aar voorol: sieun ons, word t gewoon /,d l 

Thomas van D uin 

Voaniller Vereniging 

Professoren- en Burgem eeslerswl/k 

www.p10fburgwijk.nl. De wijkvereniging ondersteunt dit initia

tief van harte, maar richt zich ook op de gevolgen voor andere 

delen van de wijk. De mogelijke overlast van de Rijngouwelijn 

is een belangrijk punt, maar wat zeker niet uit het oog verloren 

moet worden zijn de consequenties van deze sneltram voor de 

overige openbaar vervoersvoorzieningen in onze wijk. Zeker 

voor ouderen zijn de bestaande buslijnen van vitaal belang. 

En wat de gevolgen zijn voor de parkeerdruk in onze wijk is 

ook nog een onbeantwoorde vraag. 

De gemeente is van plan om in het najaar het tracé door onze 

wijk nader te bespreken met de wijkwerlcgroep voor de Rijn

gouwelijn en andere belanghebbenden. Een goed initiatief. 

De wijkvereniging houdt u op de hoogte. 

Hendrik van Sandick 

HU ~MU H - U"'f:MIUl 1001 -

Heitje voor Karweitje in de Professorenwijk 
De werkgroep " Leidse Senioren Zelfstandig" is samen met het 

Zok9tldproj,ct (LWO) en Woningstichting Ons Doel op het idee 

gekomen een soort "klussenbank" op te zetten voor ouderen. 

Het is de bedoeling dat jongeren deze klusjes gaan uitvoeren. 

Daarom zijn wij zijn op zoek naar jongeren tussen de 13 een 

17 jaar oud die wonen in de Professorenwijk en graag wat extra 

zakgeld willen verdienen door het doen van klusjes voor oude

ren (55+). Het gaat om klusjes als hond uitlaten, tuintje schof

felen, boodschappen doen etc. 

Wat is het Zakgeldproject? 

Het Zakgeldproject is een project voor schoolgaande jongens 

en meisjes vanaf 13 jaar. Via het Zakgeld project kunnen Jonge

ren werk krijgen die ze na schooltijd ofin de vakanties kunnen 

doen, en zo wat zakgeld kunnen bijverdienen. Het werk wat 

jongeren doen, doen ze zoveel mogelijk in de eigen buurt en 

zijn vooral eenvoudige werkzaamheden. 

N d een penode vtt.n vee l voorbere,dtngen. medewerking van 

een groot aantdl (ex)WlJkbewoners en buitenslddnden en vtt.n 

et n 20-t.tl sponsoren Is in sepltmber 2000. door de •uleun 

ThomH vin Duin en Kuper v•n Ommen. het boek Van stads• 

po lde r tot bc1c-hcrmd s tad19eb1ccl u119ebhicht. 

Het boek beschrijll het ontsldAn v•n onu w11k/buur1, het wordt 

verlucbllgd door buurthennnenngen van WtJkbewonen en 

vroegere bewoners, het wordt verdt>r vemJkl met gedachten 

over onze WIJ k. er 1s een WIJkkfoniek en hel vcshgt de trnnd!lcht 

op spco•le gebeurtcnuscn en gebouwen met hun herinn•• 

nngen. 

September 2000 ,s het boek u119ekomen 1n een op1agc ve1n 

1.SOO stuks en het wds tel"<h na enkele maanden u1tverkocht 

Daarom heeft hel bestuur v.an onze w11kveren19tng medio 2001 

lJesloten 101 een tweede druk wm eveneens 1500 stuks 

BIJ leder gcun m de Prolessorcn• en 8urgemttstcrsw1Jk en de 

R1jnd1jkbuurt hoorl dit boek 1n de boekenkast te- "tadn en gele• 

zen en bekek en te worden H N ls echt ef'n vem Jktng von Je 

histonsche kennts van die prachtige w11ken 11dee voor een 

verjaarc.ldgSkddO, Smterklat1s 1). 

De p nJS v•n hel boek is€ ~ 11. 1~ 

Voor Wie? 

Het Zakgeldp,oject is bedoeld voor jongeren die: 

tussen de 13 en 17 jaar oud zijn 

geen ander baantje hebben 

op school zitten 

in leiden wonen 

Wat verdient het? 

Het minimum jeugdloon. 

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer informatie over 

het Zakgeld project: 

Tanja Kramer ofNericha Harchena. 

Adres: Buurthuis 't Spoortje 

(ingang) Kooilaan 98 
1315 AA Leiden 

Tel: 071-523 57 38 
email: zakgeldproject@lwo.nl 

Voordat dt' twf'~de druk vc1n hel boek i~ uitverkocht kunt u htl 

• •nscholten b1J de volgende lboc!k)w1nkels 

8uurtw1nkPI Vdhrm~11rr, CobeSI.SIMdl 77 

Kdnloorshop Vdn Zehn, v "I HoflsUd4t 7 

Ttoefmdrkt. Roomhurgerl• an 16- 18 

8oekhanclr l KooykerG1nsbtr9. Br<-f"Slrddl 93 

~ khdndel De Klcr, Bre~\lrdrtl 161 

GemeentearC'h1ef, 801u o1k4de 2d 

0oek.hdnd~I Bntnd, Stevcnshof. 

Jan Burgmeljer, seCT. Wijkvere niging 
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lad,ertenue) 

de Zonneboom 
cursus en opleidi11gsce11tn1111 

In beweging! 

BC"ei;mg. \Crnieuwmg en mtcrcs<c: \'OOr de ander en de wereld 111n de pijler< " aorop de 7..onnchoorn z1Jn programma 
ba<ecrt en , crder wil uitbou"cn, 1kt doel , an de Zonnehoom i, mcn<c:n te , umulcrcn en te hcgclc1dcn bij hel on1w1kkclcn 
van hun nog <lu1merendc moi;ehJIJlcden. D11 "\'an grote waarde voor het persoonlijke, het soc,alc en het bcrocpslc,cn. 

Voor cnlclc cursussen die in <eptcmbcr/oktobcr Sl3rten 1ijn nog ploatscn hc<ehikboar, 1001<: 

CnlloRCS maken: op een <peel<c manier ont<l3at door 1,:cbnul van de mce<t u11crnlopende <tukken gekleurd 
papier « n schilderij 
CI0\1 nerie. ontdek de clown on JC7elr. Tijden< de cu""' mal en \\e contact met datgene ,n on<1clr dat 
n,cuwsgicng. speels. zorgeloos en ,•riJ is. ukkcr lachen en genieten \On cllaar< c1gcnaard1ghcdcn. 
Wc leren applaus te gc,cn en te ont\'angcn 
Hel kosmische ritme In de hioRrolie: door hcpaaldc ntmc< Ic leren herkennen, kunnen gebeurtenissen ,n 
de biorr:,fie inzicht ge,·cn in de le\tn<Opga\'e 
AstroloRie: hoc lnJgcn " e in11ch1 ,n lorn13. Het leren ontdel.lcn van de eigen , crborgcn mollc\'cn en 
vcrdnngingen. De cur<us ,s niet ollccn gericht op 1cchn1ek. moor zal ook oefeningen bevallen. 
Koorz>nR· heb je er "cl een< bij , til gcstaon hoc ont>pnnncnd 11ngcn is? De zanger Lent geen probleem rond 
a:m\cha( en \'tn·ocr \':'.In in~1rumcn1cn. Hel instrumcnl 1, de c1~rn \ tem. 
Wc 1ingen. met pianobcgelc1d1ng. \'OOr ons plcz_1cr! 
Beeldhouwen- dc,c cursus bocdt de mogelijkheid 1n spelsttcn, albast of kalksteen te werken. Het uitcindchJkc 
resultaat kan , o"cl figur:11,cf 11in als puur een spel ,an ,ornicn 
0oct.su"tn: de basos, onn '°" de mcnschJkc gestalte. Wc gaan ons u11cenzc11cn met het raadsel van de nicn"'liJl.e 
gestalte en \'Crd1cpen on< 1n ,·crschillcnde \'0rmpnne1pes. 
Schilder- en hct.innin~11ttk op Texel (hcrfs1vakon11c) 
Neem de ruimte om de kunstenaar in jezelf te ontdekken of een nieuwe impuls te gc\'cn en om ongestoord te 
" erken met m:11cri::a3J na:ir eisen l;cuzc. 

Cultureel café op de zondagmiddag 
U wordt onl\ angen met een hapje en ren drank Je: 

Kaspar HauSt'r en hel drama von de JC)C ttuw om de toekomst van Europa 
John lfogcr\'oo,I spr<ckt 0\tr Ka<par Hauser in hel licht ,an de verdere gebeurtenissen in de 19C eeuw die, 
10 101 bhJken, ,·an cruciale bctcl.cnis rijn \'OOr de toekomst ,-an Europa. 
7..ondag 6 oltober aan\'ang 12.00 uur 

Joseph 0euijs en hel uilgtbn,ide kunslbegrip met Wil U11gccs1. 
Met ,Jjn _"uitgebreid kun\lbegrip" introducc~rdc Joseph Bcu1js een rc"olutionaire kunstopvatting die iedereen 
per.oonhJk aangaat. Kunst wordt lucnn gezien als een werkzame kracht die het menselijk gc\'OCI 101 een 
bctrou" baar waarnemingsinstrument kan maken. 
Zondag 13 oktober aan,•ang 12.00 uur 

In d~ ban van_de ring, de kunst van hel zichtbaar worden met Frits Burger. 
T~ll.oen beschnJfl de " cg , an_dc moderne mens en de ,clc hindernissen die hij te 0 ,crwinnen heeft met als 
u11c1ndchJk doel: een ham10n1c tussen indi,•idu en samenleving. 
Zondag 27 oktober: de Reisgenoten. de groep als , crtrckpunt 
Zondag 3 november: de Twee Torens, de individuele strijd 
Zondag 10 no,·ember: de Terugkeer van de Koning, de terugkeer in de groep met de nieuw verworven vem1ogcns. 
Alle zondagen oanvang 12.00 uur. 

Wilt u meer weten: 
Aanmtldin~. inlichtingen en folders 
de Zonncboom: de Laat de Kan1crs11aa1 5 2313 JS uiden 
Telefoon 071-5123137 Fax 071-5663347 e-mail: 1nfo@zonncboom.nl Internet: wv. w.zonneboom.nl 
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Sint Maarten in de wijk 

11 november is de dag ... dat mijn lichtje ... dat mijn lichtje. 

11 november is de dag ... dat mijn lichtje schijnen mag" 

Dit Sint Maarten hedje was vorig jaar voor het eerst te horen 

uit de monden van vele iongc w11kgenoot1es rond het ple,n 

Thorbeckestraat / De laat de Kanterstraat. Twee moeders uit 

deze buurt vonden dat dit kindvriendehik en gezellige feest 

moest worden geïntroduceerd in de wijk. Want wat is voor een 

kind mooier dan met een (zelfgemaakte) lampion in het don

ker liedjes te zongen en dan ook nog met een volle zak snoep 

thuis komen. 

Omdat het feest niet zo bekend 1s in de wijk werd er een brief 

in een aantal om11ngende straten in de bussen gedaan, waarin 

de moeders op11epen om op Sint Maarten avond een kaars 

voor het raam te ""en en te zorgen dat er snoep, centjes of 

fruit in huis was. Met hun kinderen en wat buur(t)genootjes 

werden er van tevoren lam pionnen gemaakt en liedjes ge

oefend. 

De kinderen waren vol spanning en gewapend met hun lam· 

pion in de ene hand en een zak voor de buit 1n de andere hand 

g,ngen ze in het donker op pad. Op het verzamelpunt 

Thorhcckestraat I De laat de Kanterstraat bleek echter dat 

door de verspreide brieven meer kinderen mee wilden doen. 

In plaats van twee groepjes kinderen werden er acht groepjes 

gevormd. Wat een prachtig gezicht en gehoor was dat die 

avond. Overal waren er mooie lichtjes en overal was er vrolijk 

kindergezang te horen bij de huizen die een kaars voor hun 

raam hadden gezet. Toen 's avond om zeven uur de kelen 

schor waren en de zakken en monden goed gevuld, gingen alle 

kinderen tevreden naar huis. Een leuke avond, waar niet alleen 

de kinderen van genoten hadden, maar ook veel buurtgenoten 

die mee hadden gedaan doordat de kinderen bij hun welkom 

waren. 

Oproep 
De wijkkrant wordt bij alle bewoners van onze 

wi jk bezorgd claor een aantal enthousiaste vrij• 

willigeu. Zij ctoen lecler enkele straten. Het 

ctuurt voor iedereen op die manier maar een 

uurtje en zo maken veel hanclen het wc,k licht. 

Nu is een bezorger verhuisd, zodat ik op zoek 

ben na01 iemancl die mij zou willen helpen met 
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Omdat dit jaar misschien meer kinderen in de wijk willen 

meedoen met het feest op II november kan elke ouder op de 

website van de wijk de liedjes en de brief met het verhaal van 

Sint Maarten bekijken en gebruiken. Zonder veel werk kunnen 

de brieven in de buurt rond gedeeld worden. En er is vast wel 

een opa of oma of iemand uit de buurt die de kinderen de 

liedjes leren kan. 

Veel plezier mei Sint Maarten! 

het bezo,gcn van de wijkkrant in de wijk welke be· 

grenscl wordt c/001: 

Kanaalst,aat, Hoge Rijndijk, Kanaalweg, 

Roombu,gcrlaan. 

Zou U ol jij bereid willen zijn om 3 keer per jaar de 

wijkkrant ,oncl te brengen in dit w11k/c1 

M eld Je dan bij Jan Bu,gmei/er, Kanaalweg 42, 

tel. 071 -5 126084. 
Bij voorbaat hartelijk dank, Jan Bu,gmei/cr. 



Oude liefde roest niet 
Het tweede voetballeven van de 
'burgermannen' 

In hun jeugd en studietijd war•n tt fanatieke voetballers. 

Daarna volgde de ratrace om vrouw en baan. 

Inmiddels wonen ze, met vrouw en kinderen, tevred~n in de 

Burg.•Prof.-Rijndijkbuurt. Toch knaagd• er iets. Afgunstig 

k•k•n zt to• toen hun zoontj•s hun torst• s lidings maak

ten. 'Zou ik h•t nog kunnen .... ?', flitstt htt door h• n heen. 

Hot Burgermann•n Vtteran•n Vottbalteam (BW) was 

geboron. 

'We willen onze passi• voor het vo,tbal op oen flexibele 

manier vormg•v•n•, legt de l,011on•offictr van BW, Shaun 

O'Riordan uit. 'Dus dat btttktnt dat wo,nsdagavond vo,tbal• 

avond begint nadat we onzt kindtr•n naar bed hebben g•• 

bracht. ledtret n di• zin h•efi in " n partijtj• vottbal is dan 

wtlkom. Alsj• g••n zin of tijd hebt, is dat ook prima. 

Gtzt lligheid staat voorop.' 

Wit bij dtz• woordtn dtnkt aan ten rustig avondje balletj• 

trappen komt bedrogen uit. Etnmaal op het voetbalveld gaan 

bij de mttst vredelitvtnde burgtrmannen alle remmen los. 

Voetbal is oorlog: ook de flexibel• variant. 

Bikkelen 

Een wo•nsdagavond begin juli 2002. Bij hel hek van hel gras• 

veld tusstn de Vtrdamstraat en h•t laatste stukje van de Burg

gravenlaan staat een stel littsen. Vrijwel allemaal met kindtr· 

zitjts. Op het veld "n stuk of 12 dravende mannen. Ze zijn 

niet metr zo piepjong van l,jf en leden: de gemiddelde leefiijd 

bedraagt ruim 41 jaar. Met doffe klappen knalt de bal alle 

kanten op. Ook over hel metershoge hek. Rauwe kreten. 

Het gras is hoog, het veld hobbelig: 'old men risking their 

legs', omschrijfi speler Carsten Wreth het taftreel. De boom

lange (1.94 meter) Wreth komt iedtre week van zijn woon• 

plaats Oen Haag naar Leiden voor zijn partijtje af>ien. De ove

rige spelers wonen allemaal in de wijk. Er zijn plannen voor 

een inttrnationale uitwisseling. De geruchten gaan dat een 

leam uit Manchester (inclusief een voormalig teamlid) het 

BW zal bezoeken. En vice v,rsa natuurlijk. 

Maar dat is later. Voorlopig is het zweten geblazen. Doelpun

ten vallen over en weer. Gejuich en gevloek. ' Het is bikkelen', 

geefi nieuweling Wim Bonekamp toe. Ed Guyt weet hier alles 

van. Hij kneusde tijdens een van de eerste wedstrijden van BW 

zijn ribben en was enkele weken 

uitgeschakeld. 

Een kleine geschitdenis 

'Hel ,dee voor het buurtteam is 

zo'n dri• jaar geleden gtboren op hel plein Ij• in de Mey van 

Streefl<trkstraat' , verttlltn initiatiefnemers Dick Jonker en 

Willem-Jan Langenbach. 'Hier wordt door de kleine buurt• 

bewontrs zter fanatiek gevoetbald. Af en toe mogen de 

papa's meedotn. Maar we wdden metrl De etrste team

bijetnkomst vond plaats in het - hobbehge •n doorgaans 

zompige - Roomburgerpa rk. Daarna zochten we het hogerop, 

bij de Verdamstraat. Het veld daar is vrij ruig en bovendien 

onvtrlicht: we hop,n ooit nog eens terecht te kunnen op 

ten officieel sportveld. Het kunstgras van de naburige 

korlbalclub vinden we heel geschikt. Overigens kunnen we 's 

winttrs ttrecht in de gymzaal van het stedelijk gymnasium: 

pure luxe.' Langenbach en Jonktr verwelkomen nieuwe 

leden: 'alle mannen die affiniteit hebben met voetbal en 

in het btzit zijn van twee benen zijn welkom', weten ze te 

melden. 

Tevreden 

BW hetfi een schrijnend tekort aan spitsen. Vrijwel alle leden 

noemen namelijk 'loopvtrmogen en enthousiasme' als hun 

exclusieve bijdrage aan het team. Meer het type stof>uiger dan 

afmaker. De ervaren speltrs roemen hun spelinzicht: andtren 

hun bijzondtre combinaties en posm. 

De sportievo wensen daarentegen, lopen uiteen. Ruud van 

Beek, met zijn 52 jaar de senior van het team, kijkt ver vooruit: 

hij hoopt tot z'n 65"' te kunnen blijven voetballen. Jarige 

Shaun O'Riordan ('40 ytors and ovtr tht hili') wil tot zijn 50"' 

doorgaan ln ooit een hele marathon lopen. Wim Bonekamp 

gaat voor drie halve marathons in 2003. 

Diverse mannen dromen ervan ooit een hattrick(= driemaal 

achterelkaar scoren) op hun naam te schrijven of een volley in 

de kruising te plaatsen. 

Enkelen spreken onder het mono 'steeds op zoek naar een 

nieuwe uitdaging' ovtr mooie partijtjes tennis of golf. 

Raymond Winkel zot de boel op scherp: BW wordt nog eens 

kampioen van alle veteranenteams in de Le idse Regio! 
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Het is 21.50 uur. Tijd voor bier. Bij gebrek aan een kroeg op de dagavond zijn de burgtrmannen best tevreden met hun be• 

hoek vindt deze happening op het veld plaats. U,t boodschap· staan. 

pentassen komen de blikjes en fltsJeS tevoorsch1Jn. Op woens• Brigittt van Elburg 

Speeltuinfeest 

Roe tsj ... Ratsj ... Roetsj naar beneden en weer snel in de rij 

staan om via het touwladder naar boven te klimmen voor de 

volgende gh1partij. 

Zo verging het vele kindtren tijdens het zomtrpicknickfeu t in 

de speeltuin de sp,elschans in het Roomburgerpark. De reus• 

achtige superglijbaan was een groot succes, waar de kinderen 

maar niet genoeg van konden krijgen. 

En terwijl de superglijbaan ovtruren draaide, w,rden de bar• 

becues van slagerij Ed Nozeman al aangestoken. Want behalve 

de ghjbaan, he t schminken, het ballengooien en de stoepkrijt• 

wedstrijd was er de mogelijkheid om uitgebreid te picknicken 

met onder andtre zelf meegenomen vlees. 

Het was droog, druk en gezollig. Kortom genoeg reden om 

volgend jaar gewoon weer een midzomerp,cknick te 

de laat+ 
kromhout 

makelaardij o.g. 

houden met tsJa ... waarschijnhJk een andere spenerende at· 

tractie. 

Oproep voor vrijwilligers 

Een speeltuinfeest organ,seren ,s leuk wtrk, zektr gez,en het 

feit dat dtze feesten enthousiast en druk btzocht worden. Het 

bestuur van de speeltuin kan het echter niet alleen. Zij heefi al 

veel werk met de gewone zaken, die bij het runnen van een 

speeltuin komen kijken. De speeltuin heefi hulp nodig bij het 

organis,ren en uitvoeren van activiteiten en feesten. Geef je 

op, want hoe meer hulp .... hoe meer leuke activiteiten" voor 

de kindtren in de wijk gegeven kunnen worden. 

Je kunt je opgeven bij het secretariaat De Sinertaan 75, 

te l: 512 8z 50, E-mail: ridderikhoff@wxs.nl 

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

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

~ 
NVM 
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Een nieuwe Jeu de boulesbaan 

Op dinsdag 11 juni j.l. werd onder grote belangstelling de 

"Jan Jansen" jeu-de-boulesbaan geopend. De baan bevindt 

zich naast het project Leidse Senioren Zelfstandig aan het 

Professorenpad, waar ook Jan Jansen woonde. 

Na het zien van een mooie jeu-de-boulesbaan in Belgi~ stond 

het voor Jan Jansen vast dat er ook zo'n baan in Leiden moest 

komen en hij ging enthousiast aan het werk. Echter in maart 

Buurtactiviteiten Roomburg 

De Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) heeft een nieuw en 

permanent onderkomen gevonden in het clubhuis van 

Hockeyclub Roomburg. Hier worden activiteiten voor kinderen 

en volwassenen uit de wijk georganiseerd. 

Bij de kinderactiviteiten zijn in het najaar geen plaauen meer 

vrij. Wel kunnen volwassenen zich nog aanmelden voor de ver

schillende cursussen: 

Boetseren voor beginners op donderdagochtend; 

Bridgeclub op dinsdagochtend of dinsdagmiddag; 

Callanatics op maandagochtend; 

Engelse conversatie op maandagmiddag; 

Quilting bee op iedere derde maandagochtend van de 

maand. 

Contactpersoon voor deze activiteiten binnen de LWO is 

Peter Vermeer, coördinator buuructiviteiten Room burg, 

telefoon: 513246 2. 

j.1. overleed Jansen. Uit respect voor het initiatiefnemer is de 

baan de naam gegeven van Jan Jansen. 

Na het overlijden van Jan Jansen is het initiatief overgenomen 

door een medewerkster van de groep Leidse Senioren Zelf

standig, te weten Lenie Koolhaas. Met medewerking van Harry 

Schreudervan de gemeente (Wijkbeheer stadsdeel Zuid), 

Aad van der Luit van het Sportbedrijf en met steun van woning

bouwvereniging Ons Doel zijn alle materialen bij elkaar geko

men en kon begonnen worden met de aanleg. 

De baan ziet er werkelijk prachtig uit: een lange strook gravel, 

met sierbestrating, tafeltjes en bankjes. "Dit is onze hangplek 

voor ouderen• zegt Lenie Koolhaas. 

De opening vond plaats door Harry Schreuder van de gemeen

te, in aanwezigheid van de familie Jansen, Lenie Koolhaas en 

vele andere belangstellenden. 

Jan Burgmeijer 

Sociëteit Vredeskerk 

Elke woensdagmiddag van 14. 1 s tot 16.30 uur is er senioren

soos voor ieder die contacten en gezelligheid zoekt. 

U vindt ons in de kuipzaal van de Vredeskerk (achteringang). 

Bereikbaar met de bussen 40, 42, 13 en 14. 

Ook goed bereikbaar voor rolstoelrijders. 

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen: 

Mevrouw de Groot tel. 5124432 

Mevrouw Stikkelorum tei.512326 2 

Bloemen kiosk 

Lammenschans 

Tegenover station Laonmcnschans 
Tel0715 14 18 12 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen e11 p/a11te11 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
Van B.00 tot 18.00 uur 
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Park Roomburg 
gerenoveerd of geruïneerd? 

Op 8 oktober 2001 organiseerde de Wijkvereniging een thema

avond over de leefbaa rheid van onze wijken. Belangrijk ge

spreksonderwerp bleek het Park Roomburg. Veel aanwezige 

bewoners die bekend waren met de situatie in het Planuoen 

maakten zich ernstig zorgen over de gevolgen van het in 1999 

gerenoveerde park Roomburg. De overeenkomsten waren 

duidelijk: gele blubberpaden waar het water op blijft st,un, 

stervende bomen en een overdaad aan nieuw opgebrachte 

grond. 

Beterschap 

De aanwezige gemeenteambtenaren noteerden de klachten en 

gaven toelichting op de reeds ondernomen herstelactiviteiten. 

De zorg van zowel bewoners als de wijkvereniging richne zich 

niet alleen op de kwaliteit van de renovatie, maar ook op het 

gebrek aan communicatie hierover. Op allebei werd door de 

ambtenaren gereageerd. De toezegging werd gedaan dat een 

verbeterplan voor het park met omwonenden besproken zou 

worden. Januari 2002 werd genoemd. Mevrouw Rinny Kooi 

bood zich aan om als deskundige wijkbewoner met de ge

meente in gesprek te gaan. 

Stilte 

Ondanks alle toezeggingen gebeurde er hoegenaamd niets. 

Hoewel in mei j.l. de direct omwonenden een huis-aan-huis 

schrijven van de gemeente ontvingen waarbij verbeterplannen 

voor een aantal bomen werden aangekondigd, mocht de wijk

vereniging geen berichten meer ontvangen. 

Nadat tijdens de Algemene Ledenvergadering in april park 

Room burg weer ter sprake kwam, besloot het bestuur contact 

te zoeken met de gemeente om hen aan te sporen de eerder 

gedane toezeggingen na te komen. 

Per post 

In juli stuurde de wijkvereniging een brandbrief aan de ge

meente om hun in oktober 2001 gedane toezeggingen na te 

komen. Om de achterban (leden en wijkbewoners) te informe

ren werd de brief op de website van de wijkvereniging ge
plaatst. Hoewel dit niet de bedoeling van de wijkvereniging 

was kwam op die manier een artikel in het Leidsch Dagblad 

waarin rijkelijk geciteerd werd uit onze brief. Binnen een week 

was er een reactie van de behandelende ambtenaar. Deze was 

ook van mening dat de toestand van veel bomen on Park 

Room burg niet goed os. Opnieuw werd beterschap beloofd: 

de ambtenaar komt graag in gesprek met de wijkvereniging en 

in september zal een informatieavond voor bewoners worden 

georganiseerd. 

En nu? 

Het gesprek met de ambtenaar zal wanneer u dit leest plaats• 

gevonden hebben. Hopelijk is dan bekend wanneer de info,. 

matie-avond plaauv,ndt. Meer duidelijkheid over de opstelling 

van de gemeente, niet in de laaUte plaau de verantwoordelijk 

wethouder en de gemeenteraad, achten wij noodzakelijk om 

de ernst van de herstelactiviteiten te kunnen inschanen. Kun• 

nen wij als bewoners en wijkvereniging genoegen nemen met 

marginale acties om een aanul bomen te behouden, of sturen 

wij aan op een serieuze operatie om het park ècht te herstel

len/ 

Graag zien wij u op de informatie-avond over het Park Room

burg. Om actueel op de hoogte te blojven kunt u kijkje nemen 

op www.profburgwijk.nl. 

De wijkvereniging is op zoek naar eojhousiasle 

bewoners/leden die tezamen een werkgroep 

Groen willen vormen. Niet alleen het Park 

Roomburg heelt onze bijzondere aandacht, 

maar de hoge natuurwaarde van onze wijk is 

bijzonder voor stadse begrippen en wi j hebben 

door als wijkbewoners ook een verantwoorde
lijkheid in. Denkt u eens aan al die prachtige 

bomen, de rozenvakken en de vaak niet door 

iedereen herkende ecologische bermen en 

stroken. 
Regelmatig willen wij met wijkbeheer overleg

gen over plannen, ideeën, onderhoud en ont

wikkel ingen op het gebied van groen. 

Meldt u aan bij Rob Broekstra, tel. 5 122103, of 

via e-mail buzing@broekstra l.myweb.nl 



-- NUHHut 2J -Slll'TIMIU 2001 

Koninginnedag 2002 
Terugkijken op een geslaagd feest! 

Na maanden voorbereiding brak dan eindelijk die dag aan: 

30 april. Het was regenachtig, midden in de schoolvakantie en 

er was veel voorbereid, dus de organisatie was zenuwachtig. 

Maar: van 10 uur 's ochtends 101 10 uur 's avonds hebben hon

derden kinderen, jongeren, ouders en ouderen zich vermaakt 

met het gevarieerd programma. Dankzij tientallen vrijwilligers 

uit onze wijk was dit allemaal mogelijk. 

Met de gekozen plek voor het 'oranjeplein' is een wijktraditie 

voortgezet: tot in de jaren zeventig was op het kruispunt 

De laat de Kanterstraat-Cobetstraat a ltijd de viering van 

koninginnedag. Was het toen alleen een kinderfeest (evenals 

in 2001 aan de Oppenheimstraat), nu kwamen tieners en vol

wassenen muzikaal en culinair ook aan hun trekken. 

Het oranje-comité is tevreden en wil voor 2003 ook weer aan 

de slag. Heeft u ideein of wilt u mee organiseren?Wilt u op 30 

april 2003 meehelpen1 Neem met ons contact op: Thomas van 

Duin, tel. 5131233 of e-mail tvanduin(.i)worldonline.nl 

Kijk voor een grote serie foto's en zelfs een video op onze web-

site: www.profburgwijk.nl (kies nieuws koninginnedag) 

Htt oraanittrtnd oranjt-comiti: (stHnd Ylnr:) S,1.bitn kntnld. Htnritttt 
AidMrikhoff.Joyu Kto«lt, Hanntlct n .n dtr Vun, hthtr ,orunitr, C1j1 

Vtrmtij, Gtainu, Wotf tn C,1ro Toani; (hurlctnd:) Annclct df' Utdc en Tho• 
m,u nn Duin. Nitt op CM foto: lriJint wan Elburg en Hcnrifttt van &uien. 
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De scholen groeien uit hun jasje 

Dat onze wijken rijkelijk zijn voorzien van scholen is iedereen 
bekend. Regelmatig bericht de Wijkvereniging u over de ver

keerssituatie rondom de scholen en de fysieke maatregelen 

die reeds zijn genomen en nog genomen moeten worden. 

Maar ook is al langer bekend dat de scholen zelf ook uitbrei

ding behoeven omdat ze het groeiend aantal lee rlingen niet 

meer kunnen huisvesten. 

De gymzaal 

Als 13atste restant van het scholencomplex waar nu de nieuw

bouw van de Du Rieustraat en de De Mey van Streefkerkstraat 

is gesitueerd, ligt tussen het doorgeschoten groen een inmid

dels dichtgetimmerde gymzaal. De W E De Mey van Streefkerk

straat en buurtvereniging "de Burge-r-meester• zijn jaren met 

de gemeente in gesprek over de invulling van d it stukje grond 

wanneer de gymzaal wordt afgebroken. In 1997 is met de toen• 

malige wethouder Van Rij een accoord bereikt met het verle

nen van e,n woonbestemming voor maximaal vier woon hui~ 

,en. Deze huizen zullen moeten verrijzen zodra de grond 

vrijkomt. Tevens zal dan uitbreiding van de nu aanwezige 
speelplaats met een voorziening voor oudere kinderen gerea• 

liseerd worden, aldus de afspraak met Van Rij. 

De scholen 

Tegelijkertijd met de gesprekken tussen de wethouder en de 

Burge-r-meester groeiden vooral de Josephschool en de lo

rentzschool a lsmaar verder. Speelpleinen werden steeds ver• 

der gevuld met nood lokalen en de populariteit van beide 
scholen reikt inmiddels tot ver buiten de grenzen van onze 

wijk. Van heinde en ver worden leerlingen aangemeld en de 

bekende hectare openbaar onderwijs bevat steeds minder net

to speelruimte. Toen het nieuwe schooljaar zooz-2003 zich 

ging aandienen werden de grenzen van de groe i be reikt. Dat 

wil zeggen, de noodzakelijke noodlokalen zouden niet meer 

passen op de nog aanwezige schoolpleintjes. 

Nood breekt wet 

Vlak voor de vakantie bleek de dienst Cultuur en Educatie van 

de gemeente leiden vergaande plannen te hebben om voor de 

aanvang van het nieuwe schoolseizoen maar liefst acht nood· 

lokalen te plaatsen op de plek van de gymzaal aan de Du 

Rieustraat. Afgezien van de vraag of dit praktisch haalbaar zou 

ZIJn wisten de WE en "de Burge+meester• de gemeente met 

succes te wijzen op de eerdere afspraak met wethouder Van Rij 

en de uitermate ongelukkig gekozen periode om dit plan te 

lanceren. Ook bij tijdelijke voorzieningen is de gemeente ge

houden om een termijn van inspraak te hebben. Deze zou pre

cies in de vakantie vallen. 

Net zo snel als de plannen van de gemeente waren opgeko

men verdwenen ze ook na informele gesprekken met de voor

ziners van de WE, "de Burge-r-meester• en de wijkvereniging 

Professoren- en Burgemeesterswijk. 

In de tussentijd zijn een aantal lokalen in de Oppenheimstraat 

geplaatst, waardoor voor de eerste maanden de ergste nood 

lijkt te zijn gelenigd. Deze maanden u i echter tussen de 

buurtvereniging, de WE, de wijkvereniging en de gemeente 

verder gesproken gaan worden over de oplossing van het 

vnagstuk van de noodlokalen. 

Opstelling wijkvereniging 

De wijkvereniging ondersteunt de omwonenden in hun be

zwaar tegen de gevolgde procedure door de gemeente, zeker 

gezien de eerdere afspraken die omtrent dit punt zijn ge
maakt. Bewoners en wijkvereniging werden voor een ogen• 

schijn lijk voldongen feit gesteld, en de sne lheid waarmee het 

plan uitgevoerd zou moeten worden zou de mogelijkheid ont• 

nemen om een aantal kritische vragen zorgvuldig te bezien. 

Allereerst de vraag waar de noodzakelijke lokalen dan ge

plaatst zouden moeten worden. De gemeente zegt a lle terrei• 

nen a l verkend te hebben. Met welke afwegingen en onder 

welke criteria? En wat vinden de scholen er zelf van? 

Waarom komt deze vraag zo acuut naar boven terwijl uit de 

groei van de scholen de afgelopen jaren deze behoefte naar 

voren had kunnen komen1 

Maar een prominentere vraag dringt zich op, namelijk de re• 

den van expansie van de scholen. Als we nu constateren dat 

onze wegen en straten het verkeersaanbod van en naar de 

scholen al nauwelijks meer kunnen verwerken, de ruimte ont• 

breekt om fatsoenlijke schoolruimte te realiseren en de leer

lingen ondertussen uit vrijwel alle wijken van leiden komen. 

Is het dan niet logisch om de vraag te stellen of het wijs is de 
scholen in de Burgemeesterswijk steeds verder te laten 

groeien/ 
Rob Broekstra 
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Alle bomen tellen mee, 

Rinny E. Kooi 

ook de Gewone esdoorn aan de Lorentzkade 

Onder de titel "Alle bomen tellen mee" is ongeveer vier jaar er beslist sprake van meer dan één boom. Een poosje geleden 

geleden bij de gemeente Leiden een brochure ver1chenen over vroeg iemand mij ofik wel eens een tweelingboom had gezien. 

bomen in de stad. De gemeente had alle bomen in de openba- Het antwoord is ja; de hier beschreven Esdoorn is ongetwijfeld 

re ruimte geteld en ze in die brochure beschreven. Op de lijst een meerling. DNA-onder:toek kan uitsluitsel geven over het 

met bomen nam de Esdoorn na de Es, de Linde en de Wilg met aantal bomen dat hier precies staat. Dat heeft de gemeente 

3399 exemplaren de vierde plaats in. 

Aan de Lorentzkade, tegenover huisnummer 14 staat een grote 

Gewone esdoorn (Actr pstudoplotonus l.J. Ik vermoed dat deze 

boom niet is aangeplant maar uit zaad is opgekomen. Aange· 

plante bomen hebben vaak een keurige rechte stam. Dit is bij 

Esdoorns die uit zaad zijn opgekomen vaak niet he t geval. 

Deze boom heeft dat ook niet. Bovendien staan er in de directe 

omgeving van deze Esdoorn langs het water soongenoten 

die ook geen keurige rechte stam hebben en vermoede-

lijk ook uit zaad zijn opgekomen. 

Het vijfpuntige blad van de Esdoorn lijkt op het blad 

van de Plataan. Daarom is de boom er ook naar 

genoemd: psrudoplotonus. En zelfs de stam van een 

oude Gewone esdoorn lijkt soms op de stam van 

de Plataan. 

Hoe worden bomen geteld? Dat lijkt eenvoudig 

maar in de praktijk kan dat problemen opleve• 

ren. Wandel eens langs de Gewone esdoorn 

aan de lorentzkade en u begrijpt het pro

bleem. Is dit één boom of zijn het er t.eer? 

In eer1te instantie wordt aan één boom 

gedacht die zich betrekkelijk kon bo

ven de grond een aantal keren splitst 

en uiteindelijk acht stammen heeft van 

ongelijke dikte. Uit nadere studie van 

de boom moet ik echter veronder

stellen dat de leeftijd van de stam· 

men ver1chilt omdat de bast van 

de diver1e stammen ongelijk is. 

In de loop der tijd zijn er moge

lijk ook woneluitlopers bijgeko

men die een nieuwe stam heb

ben gevormd. Het is ook niet 

uitgesloten dat een paar zaden 

naast elkaar kiemplanten heb

ben gevormd die met elkaar zijn 

vergroeid. In dat laatste geval is 

Leiden niet laten doen; dus onze esdoorn zal ook wel voor één 

geteld zijn. 

Er is nog iets merkwaardigs met deze boom aan de hand. 

Als men eronder staat en omhoog kijkt ziet men dat een paa r 

takken onlosmakelijk met elkaar zijn vergroeid; er is sprake 

~-

van natuurlijk "enten". Dat is in deze boom een paar keer 
gebeurd. 

Oorspronkelijk hoon de Gewone esdoorn niet in ons land 

thuis. In de oecologische flo ra (door E.J. Weeda t l ol.) staat 

dat de boom uit Zuid- en Middeneuropese gebergten komt. 

"Vermoedelijk is deze soon in de late middeleeuwen inge

voerd en wordt deze thans als een exoot betiteld. Daarover kan 

men discussilren omdat de boom waarschijnlijk ook zonder 

menselijke toedoen via de rivierdalen ons land zou hebben 

bereikt". En aangezien de Rijn door leiden stroomt ook wel 

onze stad en onze buun. 

Er zijn ongeveer 115 andere Esdoornsoonen in Europa bekend; 

de meeste zijn ingevoerd. Gerda van Uffelen, werkzaam in de 

Leidse Honus schrijft "In de Honus hadden we in 1719 al Actr 

n,gundo en Am rubrum. We hebben ook een aantal Japanse: 

Von Siebold en anderen voor hem hebben nogal wat Oostazia

tische soonen en vooral cultivars ingevoerd. In de Honus zijn 

we tegenwoordig niet echt gespecia liseerd in Ams. Dat doen 

eM&eM 
Praktijk voor Kin der- en Jeugdpsychotherapie en 

Orthopedagogiek 

Mevr. M. Heemskerk en Mevr. M. Krom 

lammenschansweg 15 

2313 OH leiden 

telefoon 5138772, fax 5138611 

Beide ex-medewerke rs van het Instituut Kata lyze zijn 

tevens gz-psychologen. 

Er wordt nauw samengewerkt met 2 kinde rpsychiater1. 
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de Botanische tuinen in Utrecht in het Von Gimborn Arbore

tum in Doorn. Onlangs hebben we zelfs de laatste Gewone es• 

doorns omgezaagd . We werden gek van het wieden van de 

kiemplantjes, en we willen meer bijzondere bo men een kans 

geven om uit te groeien. Wel hebben we een aantal Japanse in 

de Von Siebold gedenktuinen Europese soorten verspreid 

door de tuin" . 

De Leidse Honus is niet de enige plaats waar de Gewone es

doorn niet welkom is. In veel natuurgebieden is het een plaag. 

Dat komt omdat er zo ontzenend veel zaden worden gevormd 

waarvan volgens de litera tuur ook nog 65% kiemkrachtig is. 

En dan te weten dat deze esdoorn wel vijf eeuwen oud kan 

worden. Gelukkig gaan bijna alle kiemplanten dood. Want stel 

je voor dat dat niet het geval zou zijn. 

In het voorjaar vormde "onze" boom veel groene bloemtros

jes. Toen ik de zaden wilde bekijken had ik grote moeite er en

kele te vinden. De zaadzening was erg slecht en in 1001 heeft 

deze boom beslist geen zaden gevormd waaruit kiemplanten 

kunnen ontstaan. Dat is gezien het succes van zaden en kiem

planten misschien maar goed ook. 

De geel-groene bloemen van de esdoorn zitten in hangende, 

aan de voet vaak samengestelde trossen. De vruchten hebben 

vleugels d ie een hoek met elkaar vormen; ze worden door de 

wind overal naar toe geblazen. Daarom kiemen ze op allerlei 

plaatsen. tussen tegels en muren, onder andere bomen, langs 

richels en in spleten, e n worden er overal (jonge) Esdoorns 

gevonden. Ik betwijfel of de medewerkers van de gemeente ze 

a llemaal hebben kunnen vinden en kunnen tellen. Dit nog los 

van de vraag wanneer een kiemplant als boom wordt geteld, of 

hoe een boom wordt geteld? Ik verwacht dat de Gewone es

doorn boven aan de gemeentelijke ranglijst van bomen terecht 

zou komen. 

Bloemen kiosk 

La111111enscha11s 

Tegenover s1a1ion Limmenschans 
Tel 071 5 14 18 12 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen en plante11 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
Van 8.00 tot 18.00 uur 
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Bestuur voltallig! 
Tijdens de Algemene ledenvergadering is de vergadering 

accoord gegaan mei uilbrtiding van hel bestuur mei twee 

nieuwe bestuursleden. Het zijn twte dames geworden, 

en hieronder worden 1ij aan u voorgesteld. 

Nelly Steenstra•Qualm 

Samen met haar ech1genoo1 woonl Ntlty sinds 1001 in hel 

huis van haar vaderop dt Uhlt nbt ckkadt. Echie "vreemden" 

zijn ze niet: Nelly woonde van ,g6o 101 196<) in haar ouderlijk 

huis: haar man was van 1973 1011978 predikant in de Vredes

kerk. 
Nelly is dertig 1aar lerares geweest op modevakscholen en 

hield zich vooral bezig met onderwijsvernieuwing. Haar hob

by's zijn o.a. muziek, tuinieren en kleding vervaardigen. 

Binnen het bes1uur u i Nelly zich mei name bezig gaan hou• 

den met ouderen, bereikbaarheid en zorgvoorzieningen. 

Ada Ravestein 

Ht l volltd11t bn tuu,, v,l.n.r Jan Buremtiju (sec,.), Ada Ravuttin, 
Htnduk un Sand1c k, Hrtty Stunitu, Rob lrotbtu, 

Thom.u """ Duin (woon,) tn Ad van dtr Wuit (ptnn.mr.) 

~ vader van Ada, de Leidse architect Ravestein, is verantwoor- Tol volgend Jaar is Ada maalschappelijk werker in Swetterhage 

delijk voor het ontwerp en de bouw van de meeste hullen in de in Zoeierwoude, en daarna zal haar werkzame leven sloppen. 

Professorenwijk•west. Van zijn hand zijn o.a. de bekende glas- Ada heeft meerdere bes1uurlijke functies gehad, ook profes-

in•lood bovenlichtjes en de paneeldeuren. sioneel. Hoewel ze zo metten meer tijd zal hebben, ambieert 

Ada is geboren aan de Pieterskerkgracht, is la1er met haar 

ouders naar de Uhlenbeckkade verhuisd, en woonl nu nel als 

Nelly na een aantal omzwervingen weer in haar voormalig 

ouderlijk huis. 

ze geen bestuursfunctie meer in de zorg. 

Ook Ada wil zich gaan richien op zorgnetwerken, ouderenor

ganisaties en voorzieningen voor ouderen en gehandicap1en 

in de wijk. 

Gratis aanbiedingen voor leden! 

Tijdens de algemene ledenvergadering van april j.1. is beslo1en 

om van een deel van de winsl van de verkoop van het jubi

leumboek een draagbare geluidsins1alla1ie aan 1e schaffen. 

Het apparaal st.1a1 inmiddels opgeslagen biJ de secre1aris, en 

word1 aan leden gra1is ui1geleend. Tevens is de wijkvereniging 

in hel bezi1 van zes partytenien die aan leden gratis worden 

uilgeleend. Zelfs afte1lint en lichtslingers zijn vrij verkrijgbaar. 

Het bes1uur heeft zich onlangs gebogen over de vraag of het 

lidmaa1schap van de wijkvereniging op andere manieren ook 

voordelen zou kunnen opleveren. U kunt daarbij denken aan 

voorrang of korting bij evenemenlen in de wijk, korting bij 

aanschaf van het jubileumboek, sponsoring van straatfeesten 

waarbij een minimumpercen1age van de bewoners lid is van de 

vereniging, of activi1ei1en d ie alleen voor leden worden geor• 
ganiseerd. 

Een fors ledenaantal zegt ook iets over de betrokkenheid van 

bewoners bij hun wijk, en het vertrouwen dat ze hebben in hel 

bestuur om hun belangen te behartigen. Als wij met de ge

meenie aan tafel zinen om zaken op het gebied van leefbaar

heid en voorzieningen ie bespreken, maakt hel wel degelijk uil 

hoeveel bewoners van onze wijken ook daadwerkelijk lid zijn 

van de vereniging! 

Als u niet gevoelig bent voor korting, gratis aanbiedingen en 

andere lokkertjes, mogen wij dan een be roep op u doen? 

Word1 lid van de wijkvereniging. Vul de bon in op de achler· 

kant van dit blad, en stuur hem op naar de secre1aris: 

Jan Burgmeijer 

Kanaalweg 42 (Gewoon in de bus doen mag ook) 

Dank u wel, mede namens uw 8.500 buren. 

NUMMU ll • Slli'flHIUI 2002 " e tuin Marian Rappoldt 

Een uitstapje naar Cornwall 

Een van de meesl populaire tuinen ,n Engeland op dit momenl 

"Jn de ' losl gardens ofHeligan'. Heligan was een van Corn

wall's oudsle en grootste tuinen, lot ze in verval raakten b1J het 
begin van de eersie wereldoorlog. 

Heligan, wat 'de wilgen' beteken! in het Corn,sch, ,s prach1,g 

gelegen bovenaan een vallei, met weids u1tzich1 over de baa, 

en het vissersplaatsje Mevagissey. Het landgoed werd voor het 

eerst genoemd in de twaalfde eeuw. In het midden van de 

zes1iende eeuw kwam het in handen van de familie Tremayne, 

die in de loop van de eeuwen vorm heeft gegeven aan huis en 

1uinen. Henry Hawkins Tremayne (1766-

1829) plantte de belangriJkste wind

singels, en liet Thos. Gray een plan 

maken voorde luinen in 1780-179<>. 

Sindsdien ,s er nauwelijks iets veran

derd. De volgende generaties Tremayne 

legden z,ch toe op het u11breiden van 

de plantencollectie. Dank zij het milde 

klimaat van Cornwall konden ze ook 

sub1rop1sche plan1en kweken. Het stuk 

luin dal nu 'de jungle' wordt genoemd, 

beslaal uit voer met elkaar verbonden 

vijvers en een weelderige begroeiing met vele soorten bam

boe, gigantische Gunnera's, palmbomen en andere bijzondere 

bomen, en Groo1-Bri1annie's grootste verzameling boomva

rens. Vanaf het midden van de negentiende eeuw vonden tal

rijke expedi1ies plaals naar verre oorden, op zoek naar nieuwe 

tuinplan1en. Veel van tijdens deze expedities verzamelde za

den, en la1er ook levende planten, zijn in Heligan 1erech1geko

men, zoals verschillende nieuwe Rhododendronsoorten doe 

Joseph Hooker heef\ gevonden in de Himalaya. 

In zijn hoogtijdagen, ,n de negen1iende eeuw, was Heligan een 

Alchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappoldt 

Van Bemmelenstr aat 21 
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143 

e-ma~ al.chemilla@inter.nl.net 

Folder op aanvraag 

landgoed dal volledig in de eigen behoeften wist te voorzien, 

met boerderiJen, molens, steengroeven, een brouwerij, boom

gaarden en moestuinen. Gigantische moestuinen, wanl ze 

moeslen noe1 alleen de familie Tremayne, maar ook hun vele 

gasien, de tw1n11g personeelsleden binnenshuis en de tweeln

twint1g tuinmannen met hun gezinnen van voedsel voorzien. 

Bijzonder zijn de ananaspunen: met behulp van spec,ale kas

sen en de h,ne die vriJkomt b1J de vertering van verse mest, 

was het mogeliJk om ananassen Ie kweken, 1oen nog een kost

bare luxe. Verder waren er kassen voor het kweken van perzik

als appartementen. 

ken, meloenen en druiven en een grote 

bloementuin om het huis ah,Jd Ie kun

nen voorzien van verse boeketten. 

Het verval begon mei het ui1breken van 

de eerste wereldoorlog. Het personeel 

werd gemobiliseerd: meer dan de helft 
1ou niet meer terugkeren. Het hu,s 

11,erd overgenomen door het min1s1eroe 

van oorlog. Pas na de tweede wereld

oorlog kwam de familie terug, maar in 

1970 verlieten ze Heligan defini1ief en 

verkochien het huis en de biJgebouwen 

De 1uinen, al zeer verwaarloosd, werden simpelweg aan hun 

101 overgelaten. 

Tot de Nederlander Tim Smit de tuinen heron1dekte. In februa

ri 1990 bezocht hij Heligan voor het eerst , samen met John 

Willis, die de tuinen net geerfd had, en John Nelson. Mei ma

chetes moesten zij zich een weg banen door een oerwoud van 

drie meter hoge braams1ruiken, klimop en omgevallen bo· 

men. Ze vonden een oude tuinmuur met een deur, daarachter 

de reslen van kassen ... achlergelaten luingereedschap. 

Het besluit om alles op alles te zetten om deze 1uinen weer 

tot leven te brengen was snel genomen en dank zij het enl

housisasme en de daadkracht van Tim Smit en zijn vrienden 

is dat gelukt. Smit heeft een prachtig boek geschreven over de 

ontdekking en de restauratie van de tuinen, dal leest als een 

deiective. Onder alle wildgroei bleken de tuinen nog groten

deels intact te zijn.Zelfs van de bijzondere beplan1ing werd 

veel teruggevonden. Inmiddels is de moestuin weer produk

tie(, inclusief de ananasputten, de bloementuin een lust voor 

het oog, en groeien de Rhododendrons tot in de hemel. 

Hoewel de tuinen nu zeer druk bezochl worden, is de verstilde 

sfeer d ie er tientallen jaren gehangen heeft, nog steeds 

voelbaar. 
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Jacobus Cornelius l<apteyn 

Jacobus Cornelius 

Ka pityn werd op 

,gjanuaro 1851 geboren 

in Barneveld. 

Hij was hoogleraar in de 

sterrenkunde en theore• 

tische mechanica lt 

Groningen van 1877 tot 

1921. Niet lang na zijn pensionering, op ,8 jun, 1922, overleed 

hij 1t .t.msterdam. Kapteyn wordt beschouwd als Neerlands 

groome astronoom, die de beroemde theorieen van de Poolse 

astronoom Copern,cus verder tot ontwikkeling bracht.Jacobus 

Cornelius Kapteyn was het negende kind van wat een gezin 

van 15 kinderen zou worden.Hij g,ng naar de kostschool wur 

zijn vader directeur was en zo kwam hij dag en nacht onder 

curatele van pa te staan. Op school en thuis heerste strenge 

discipline. Dat resulteerde erin dat hij erg in zichzelf gekeerd 

was en hij zo goed als geen vriendjes had. Wel buat hij een 

hoge mate van intelligentie en had hij veel belangstelling voor 

de natuurwetenschappen. Hij rondde zijn schooltijd dan ook 

zonder veel moeite a(. 

.t.ls hij in 1867 slaagt voor het toelatingsexamen voor de Uni

versiteit van Utrecht komt er spoedig een einde aan zijn een• 

uamheid. Zijn vader vond hem evenwel nog te jong maar een 

jaar later, hij was toen 17, mocht hij zijn studie wis• en natuur• 

kunde gaan beginnen.In 1868 vertrok hij naar Utrecht, alwaar 

onder meer pro(. Buys Ballot tot een van zijn leermeesters be· 

hoorde. Hij voegde zich bij twee van zijn broers die al op deze 

universiteit waren en daar een studie volgden. 

In Utrecht ontmoet hij ook zijn toekomstige vrouw Elise Kals• 

hoven (zij huwden elkaar op 17 juli 1879). Hij sluit zijn studie 

af als hij op 24 jun, 1875 promoveert tot doctor in de wis• en 

natuurkunde. Er werd min o( meer van hem verwacht dat hij 

zich op een leraarsambt zou gaan toeleggen. Maar het lot be

sliste dat Kapteyn vlak na zijn promotie observator (waarne• 

mer) aan de sterrenwacht te leiden wordt. Hij maakt daar een 

zeer goede indruk maakt prof. H. G. van de Sande Bakhuyzen, 

directeur van de sterrenwacht en hoogleraar in Leiden. Na 

twee jaar in Leiden wordt hij benoemd tot hoogleraar aan de 
Universiteit van Groningen. 

Sterstromen 

In zijn werk staat hij aan de vooravond van een glansrijke loop-

baan. Ook al beschikte hij in Groningen niet over een sterren

wacht om z11n waarnemingen te doen, de sterrenwacht van 

Leiden was altijd beschikbaar. Kapteyn spande z,ch ,n om ,n 

Groningen een sterrenwacht van de grond te k111gen, maar hij 

stuitte op weerstand van de un,vers,teiten van Utrecht en lei

den. Bovendien stelde Groningen geen geld beschikbaar. Wel 

krijgt hij in Groningen de beschikking over een sterrenkundig 

laboratorium dat later zijn naam zou dragen. 

Tussen 1896 en •!)00 wordt het u,t drie delen bestaande werk 

over 'The Cape Photographic 0urchmusterung' uitgegeven. 

Samen met David Gilt, directeur van de sterrenwacht in Kaap• 

stad, meette Kapteyn 455.000 sterren op helderheid en hun 

posities in de zuidelijke hemel. Het wordt nog steeds als een 

belangrijk naslagwerk gebruik . .t.ls waardering voor d,t werk 

werd hij tot lid van de Royal .t.stronomical Society benoemd. 

In 1902 ontdekt Kapteyn de sterstromen. Dit betekent dat ster• 

ren niet willekeurig door elkaar bewegen, zoals men alt ijd ge· 

dacht had, maar dat zij een voorkeur voor twee tegengestelde 

richtingen hebben. 

In 1go6 startte hij een nieuw project, bekend onder de naam 

'Plan o(Selected .t.reas'. Oenig ste rrenwachten vanuit de hele 

wereld leverden hier hun medewerking aan. De sterrenhemel 

werd opgedeeld in 2o6 gelijke gebieden. Omdat Kapteyn zelf 

niet de beschikking had over fotografische kijkers werden hem 

de foto's vanuit al de meewerkende sterrenwachten toegezon· 

den. Voor alle aanwezige sterren binnen zo'n afgebakend ge· 

bied werden de gegevens, zoals de helderheid, de eigen bewt· 

ging, afstand, snelheid en kleurenspectrum gemeten en 

gecatalogiseerd. 

Melkwegstelsel 

In 1908 wordt hij door Leiden gevraagd de plaats van Van de 

Sande Bakhuyzen over te nemen als deze de pensioengerech· 

tigde leeftijd heeft bereikt en aftreedt als hoogleraar. Kapteyn 

weigerde dit, maar er werd wel een leerling van Kapteyn, na· 
r ·k · h I ein· me 1J Willem de Sitter benoemd op deze plaats.Tegen e 

de van zijn loopbaan krijgt zijn onderzoek naar de (volgens 

Kapteyn voorlopige) structuur van het Melkwegstelsel gestal· 

te. Volgens Kapteyn had het Melkwegstelsel de vorm van een 

schijf, met een diameter van Go.ooo lichtjaar (een lichtjaar" 

9460 miljard kilomettr) en een dikte van ongeveer 10-000 

lichtjaar. De zon staat dichtbij het centrum van het MelkWtg· 
stelsel, waar ook de dichtheid van sterren het grootste is. Hel 

aantal sterren binnen hel stelsel schatte 

hij op 47 miljard. Dil was het eerste be• 

1rouwbare model van ons Melkwegstelsel. 

In Kapteyns werk ZIJn vele nieuwe be• 

grippen naar voren gekomen zoals kleur• 

index o ( absolute magnitude (maat voor 

helderheid van een ster). Kapteyn stond 

aan de wieg van de ingrijpende verande

ringen in de astronomie, zoals helder• 

heidbepalingen met fotografische me• 

thoden. Veel van ziJn bevindingen zijn 

inmiddels wel achterhaald door het ge• 

bruik van geavanceerdere middelen 

Op 18 juni 1922, net een jaar met pensioen, overleed hij te .t.m• 

sterdam. Zijn stoffeliJk overschot werd ,n alle stilte op Wes1tr• 

veld ter aarde besteld. 

Een jaar daarvoor was er op de Leidse sterrenwacht een ad• 

junct directeurschap vroigekomen. Besloten werd deze functie 

als tiidel1Jk en gedeeltelijk aan Kapteyn toe te vertrouwen. 

Hiervoor diende h,j slechts a( en toe z,jn gezicht te laten zien 

en had h,j de leiding over de observat,es 

met de meridiaankijker. Hier eindigde Kapteyns sterrenkundi

ge loopbaan waar hij begonnen was: b•J de Leidse Sterren• 

wacht. 

Uitbreiding gebied wijkvereniging 
Bij de oprichting van onze wijkvereniging (statutair tt februa ri 

1994) is het werkgebied ,n onze statuten alsvolgt weerge· 
geven: 

"Dit gebied wordt geografisch begrensd door de Zoeter• 

woudsesingel, lammenschansweg, MelchiorTreublaan, 

Kanaalweg, Roomburgerlaan, Burggravenlaan, De Gijse· 

laars1raat, Cobetstraat en Fruinlaan". 

Deze begrenzing is destijds gekozen omdat een bestemmings• 

plan ook deze begrenzing kende en men zich daaraan wilde 
conformeren. 

-'1 spoedig bleek echter dat het veel praktischer is om enkele 

aansluitende gebieden mede tot het werkgebied te verklaren. 

Immers, de praktijk is dat enkele straten, zoals de Zoeter

woudsesingel, de Cobetstraat, de Burggravenlaan, de Kanaal• 

weg gewoon doorlopen naar de Rijndijkbuurt tot de Hoge 

Rijndijk. Deze straten worden onder huidige begrenzing on· 

derbroken, terwijl de problemen, (on)mogelijkheden, mogelij• 

ke oplossingen etc. meestal voor de hele straten en hun bewo
ners gelden. 

Reeds langet"d h bb .. . 
. 'l e en w,, dus om prakt,sche redenen het 

zuidelijke d 1 .. .. .. .. ee van de R1Jnd1Jkbuurt vana( de Hoge R1ind11k 
mede als het w k b' er ge ted van onze wijkvereniging opgeno· 
~en, Ook de bewoners van dat gedeelte van de Rijndijkbuun 
ebben dit al t 1 . 

ang a s zodanig opgevat: velen van hen zijn al 

lid van onze vereniging en wij ontvangen ook uit dit w11k· 

gedeelte regelmatig correspondent,e. 

Er is dus sprake van een lang gegroeide situatie. 

Dit was dan ook de reden dat WIJ tijdens de ledenvergadering 

van 17 aprol 2002 onze leden hebben voorgesteld, de begren· 

zing van ons gebied statutair te wijzigen alsvolgt: 

"Het gebied wordt geografisch begrensd door de Zoeter• 

woudsesingel, lammenschansweg, Melchior Treublaan, 

Kanaalweg en Hoge Rijndijk". 

Het voorstel ,s vervolgens met algemene stemmen aangeno• 

men en daarmee ,s een statutaire beves1ig,ng gegeven aan een 

praktische s,tuaue en zullen wij uiteraard ook aan het bedoel• 

de Rijndijkbuun-gedeelte aandacht blijven besteden. 

Overigens: bent u nog geen lidi Wordt het dan direct via invul· 

ling van het aanmeldingsformulier achterop deze wiJkkranl. 

u bent dan nog meer betrokken bij het woonwelz,jn van onze 

wijk! 

Wilt u meer weten over een grool aantal wetenswaardigheden, 

nieuwtjes, meningen, foto's etc. van onze wijk: bezoek dan 

onze mooie en verrassende website: www.profburgwtJk.nl 

Jan Burgmeijer, secr. 
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Verontruste ouders vragen 
opnieuw aandacht voor 
verkeersveiligheid 

De ouder-Initiatiefgroep Kinderen veilig naar school en het 

bestuur van de wijkvereniging hebben op 3 juli jl. opnieuw 

aandacht gevraagd voor de verk«rsveiligheid in het scho

lengebied. In de gem«ntelijke commissievergadering Eco

nomie en Verkeer sprak bestuursvoorzitter en deelnemer 

aan de initiatiefgroep ThomH van Duin zijn verontrusting 

uit over het uitblijven van maatregelen. 

In het voorjaar van 2000 hebben 15 ouders van de drie basos

scholen in het 'scholengebied' van de Professoren- en Burge

meesterswijk de handen ineen geslagen. Zij bepleiten sinds

dien een vergroting van de verkttrsveiligheid in de directe 

omgeving van deze scholen. Dit pleidooi richt zich op de ge

bruikers, zoals ouders die met de auto hun kinderen naar 

school brengen, maar ook op de gemeente. 

Actie breed ondersteund 

Het initiatief van de oudergroep wordt ondersteund door kin

derdagverblijf het Peuterpalet (in dezelfde buurt), de wijkpoli

tie, de vereniging Professoren• en Burgemeesterswijk en de 

directies van de drie basisscholen. 

De deS1ijds verantwoordelijk wethouder voor verkeersveilig

heid, Ron Hillebrand, heeft op 5 maart 2001 voor de hoofdin

gang van de Lorenttschool het eeme exemplaar van het actie

pamflet en de actie-poster van de initiatiefgroep in ontvangst 

genomen. Ook ontving hij van de oudergroep de 'Knelpunten

lijst'. Vervolgens heeft Hillebrand met een delegatie van de 

ouder-initiatiefgroep door het scholengebied gelopen om de 

knelpunten in ogenschouw te nemen. Hillebrand onderkende 

sluit genomen is over de noodzakelijke maatregelen. 

Wel wordt het onderwerp verkeersveiligheid schoolomgeving 

in deze wijk opgevoerd in het Wijkplan 2002, Stadsdeel Zuid 

(par.3.7). 'Schoolomgeving' is ook een belangrijk thema 

binnen het Verkeersveiligheid Aktieplan (WA). 

Wat is er aan de hand? 

De verkeerssituatie rond de drie basisscholen - binnen het 

gebied Burggravenlaan-Meyerskade-Van Vollenhovenkade -

is naar de mening van heel veel ouders onveilig en vaak ge

vaarlijk. De Burggravenlaan en de De Sinertaan worden te vaak 

gebruikt als racebaan door veel automobilisten, terwiJI daar 

iedere dag twee duizend kinderen en hun ouders over heen 

gaan, van en naar school. De gemeente Leiden heeft kort gele

den (na lang aandringen vanuit de wijk) dan eindelijk maatre

gelen uitgevoerd om de veiligheid op deze route op enkele as

pecten te verbeteren. Daar zijn wij natuurlijk blij om, hoewel 

nog maar moet blijken of deze maatregelen voldoende zijn. 

Door de aanwezigheid van zes schoolgebouwen in een klein 

gebied (waaronder de grootste basisschool van Leiden, de Lo• 

renwchool) is het hier bij het brengen en halen van kinderen 

zeer onoverzichtelijk. Ouders en kinderen komen te voet, met 

de fiets, de brommer, de scooter of de auto en hinderen elkaar 

vaak. Er hebben zich al geregeld kleine aanrijdingen en bijna

ongelukken voorgedaan. Te veel ouders brengen hun kinderen 

met de auto en parkeren deze op een ongelukkige of zelfs ver

boden plek. 

In de commissievergadering van 3 juli meldde de nieuwe wet• 

de urgentie en beloofde met voorrang aan deze zaak aandacht houder Verkeer (en wijkgenoot) Alexander Pechtold nog niet te 

te beneden. weten waar het geld vandaan moet komen.Dit verbaasde Van 

Wel plannen, nog geen besluiten 

Kort daarna heeft de ouder-initiatiefgroep met ambtenaren 

van de Afdeling Verkeer en Vervoer van de Dienst Bouwen en 

Wonen van de gemeente Leiden enkele verbeterplannen uitge

dacht. Deze zijn door de betreffende ambtenaren medio 2001 

omgezet in concrete voorstellen. Toen werd het stil. 

Kortgeleden (mei 2002) bleek dat er nog helemaal geen be-

Duin omdat de plannen al in 2001 in voorbereiding waren ge

nomen door betrokken ambtenaren. Na het zomerreces zou 

hierover snel duidelijkheid komen. 

Ondertussen bereidt de ouder-Initiatiefgroep nieuwe acties 

voor, om zowel ouders te vragen zo min mogelijk met de auto 

te komen en zich veilig te gedragen, als de gemeente verder 

onder druk te houden. 

Rob Broekstra 

HU"llil(aJJ-llP'flMl(llOOl -

De wijkkrant is er voor u 
Als makers van de wijkkrant proberen we zoveel mogehJk Ie• 

zers te bertoken en Ie informeren. 

Oot os on middels alweer de 23ste wijkkrant s,nds 1994, en we 

zouden graag van u willen weten of de wijkkrant in een be• 

hoefte voorziet. Om daar achter te komen vragen we u om de 

onderstaande vragen te beantwoorden. Het is geen invuloefe• 

nong, maar het zijn open vragen waar u alles in kwijt kunt wat 

uwilt. 

En omdat u toch bezig bent, zouden we ook graag van u willen 

weten wat u van de wijkvereniging en de website vindt. 

Ook weer om u nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Als u de vragen heeft beantwoord kunt u de pagina uitknip

pen, maar als u uw wijkkrant heel wilt laten kunt u de vragen 

ook overschnJven. Inleveren kan tot 1 november bij OrogiS1ero1 

van Harteveld, Zeemanlaan 22. Opsturen kan naar de postbus 

van dewoJkvereniging: PoS1bus 11129, 2301 EC Leiden. Heeft u 

e•ma,I, dan is buzin~broekstra1.myweb.nl het adres. 

De resultaten van deze enqulte vindt u in wijkkrant 24, die on 

de tweede week van december 2002 verschijnt. Invullen mag 

anoni,m, ,n er zijn geen prijzen mee te winnen. 

Alvast bedankt voor uw moe,te1 

De vragen ( U kunt dit formulier ook op internet invullen: http://www.vragen.bookman.nl) 

1. Welke onderwerpen of rubrieken in de wijkkrantspreken u het meeste aan1 

2. Welke onderwerpen of rubrieken mist u1 

3. l eest u de wijkkrant helemaal, gedeeltelijk, of bladert u hem alleen even door? 

4. Weet u hoe vaak de wijkkrant verschijnt, en hoe vaak wilt u dat de wijkkrant verschijnt? 

5. Wat vindt u van het ontwerp van de wijkkrant: is het goed leesbaar, overzichtelijk, voldoende foto's? 

6. Heeft u wel eens gekeken op de website van de wijlcvereniging1 Zo ja, wat vond u ervan? 

7. Bent u tevreden met de activiteiten van de wijkvereniging? 

8. Bent u lid van de wijkvereniging1 Waarom wel/niet? 

9. Wat wilt u verder nog kwijt over de wijkkrant of de wijkvereniging? 



- NUMl'URJJ • H"'(MHRJOOJ 

j:,dvtrtcntie l 

Flamigel hydroactive colloid 
gel dressing 
Oppervlakkige brandwonde n behandelen? 

Lauw water afspoelen! 

En bij schaafwonden, de natuur zijn werk laten 

doen, of de natuur een handje he lpen? 

Bij doorliggen (decubitus) e n zweren (ulcera). 

Met Flamlgel behandelen geelt ee n verlaging 

van de zuurgraad, waardoor een eventueel 

bacteriële besmetting wordt belemmerd. 

• En of het bacte riële kiengetal wordt verlaagd 

en daardoor e en infectie kan voorkomen 

• Aamigel regelt de vochtigheidsgraad 

• Begunstigd de g ra nulatie en re-epilhelia-

hsa lJe 

• Heelt een koelend eflect 

• Gunstige invloed op pijn 

• Is gemakkelijk aan te bre ngen 

Actieve bestanddelen, zuur colloïdaal polymeer, 

argininc. Verdere informatie zie bijsluiter. 

Ve rvangt nk1 de arts. 

Tea Tree Olie keel-zuigtabletten 
(TTO zuigtabletten) 

MELACULA ALTERNIFOLIA or te wel TEA TREE 

OLIE is een natuurlijk produkt m e t een ze er b reed 

werkingsspectrum. M e t name w e rkt het bacteri• 

cide, lungicide en beschikt he t over antivirale 

eigenschappen. Daarom is h e t ze er geschikt voor 

desinfectie van de mondholte en z e ker bij kriebel

hoest en mond-keelklachte n 

• Het geelt verlichting van de pijn 

• Geelt ondersteuning b ij g e ne zing van 

ontstoken plaatse n in de m o nd ol in d e keel 

• En h elpt tegen slechte adem 

• Ook bij verkoudheid e n luchtwegaandoeningen 

Daarom is gebruik van dit n atuurlijk middel, 

TEA TREE OLIE MONO-KEEL-ZUIGTABLETTEN 

(TTO zuigtabletten), een weldaad bij algemene 

mond-keel-klachten. 

Ook geschikt voor kinderen . 

Vanaf heden ook Ort' . ica voedmgssupplementen! 

DA DrogiSlerij Parfumerie Van Harteveld 
Zeemanlaan 22, te Leiden 

1 

Verslag Ledenvergadering 
Op 17 april 2002 kwamen er vijf bestuursleden en 25 leden 

bijeen in de Vredes kerk voor de ledenvergadering van de 

Vereniging Professoren-en Burgemeesterswljk te Leiden. 

Bijgaand een lijstje van de belangrijkste punten die toen 

besproken werden. 

Nieuwe grenzen 

Door een kleine wijziging in de statuten behoren nu ook de 

bewoners van de Rijndijkbuurt officieel tot de vereniging. 

Welkom! 

Vrouw en bestuur 

Er zijn tot ieders vreugde twee dames tot het bestuur toegetre

den. De samenstelling is nu als volgt: Netty Steenstra, Ada 

Ravestein, Hendrik van Sandick, Rob Broekstra, Jan Burg· 

meijer (secretaris) en Thomas van Duyn (voorzitter). 

Jos Versteegen en Frans Hoek zijn benoemd in de kas

commissie. 

Leiden in cijfers 
Het onlangs uitgebrachte Statistisch Jaarboek Leiden 2001 

bevat veel gegevens over de maatschappelijke werkelijkheid 

van onze stad. Interessant voor iedereen die betrokken is bij 

het wel en wee van Leiden. De redactie selecteerde voor u 

enkele wetenswaardigheden. 

Bevolking 

Op 1 januari 2001 heeft Leiden 117.031 inwoners. Leiden is 

daarmee de 20"' stad van Nederland. Leiden is op Voorburg en 

Den Haag na de d ichtstbevolkte gemeente van Nederland. 

De Burgemeesterswijk telt 2.019 inwoners en de Professoren· 

wijk (oost en west) heeft 4.368 ingezetenen. De gemiddelde 

leeftijd van de Leidenaren is 36,4. Dit gemiddelde ligt zowel in 

de Burgemeesterswijk als in de Professorenwijk hoger name

lijk 40,8 in de Burgemeesterwijk, 41 ,7 in de ProfessorenwiJk· 

ooSt en 37,9jaar in de Professorenwijk-west. 

In de Professorenwijk-west werden in het Jaar 2000 54 kinde

ren geboren. In Professorenwijk-oost waren dit er 13, in de 

Burgemeesterswijk 20. 

Musea en krant 

Museum Natur 1· d • a IS wer an 2000 door 245.000 mensen be· 

zocht . Ook de het museum van Oudheden trok, dankzij de ten· 

toonStelling 'Farao's in de zon', een grote stroom bezoekers 

HUMMU 1J-IIP'l'lMllR2001 

Werving leden 

De vereniging telt 540 leden op een totaal van 3800 gezinnen. 

Conclusie van de zaal: de voordelen van het lidmaatschap 

moeten duidelijker voor het voetlicht komen. Het bestuur 

neemt dit punt zeer serieus (zie e lders in dit blad). 

Wat verder ter sprake kwam 

De vereniging heeft, dankzij de uitstekende verkoop van 

het boek 'Van Stadspolder tot beschermd stadsgezicht' een 

(bescheiden) financiële reserve opgebouwd. Met dit geld zijn 

ondermeer een geluidinstallatie en partytenten aangeschaft. 

Deze worden gratis aan leden ter beschikking gesteld. Verder 

zal een fonds worden gevormd om activiteiten van leden te 

kunnen sponsoren. Het bestuur heeft de opdracht gekregen 

dit verder vorm te geven. 

Tot slot zijn er opmerkingen over zwerfvuil, de contacten 

met senioren, het nieuwe gebouw van de hockeyclub (met 

mogelijkheden voor buurthuisactiviteiten) en het kappen van 

bomen in de wijk. 

Van alle voortgang zult u op de hoogte worden gehouden. 

(190.000). In totaal bezochten 737.020 mensen iin van de 

Leidse musea. In 1999 waren dat er 66o.88o. 

Tijdens de 172 voorstellingen in de Schouwburg wu gemid

deld 770/o van de stoelen bezet. 

In 2000 werd het Leidsch Dagblad in 260/o van de huishoudens 

gelezen; daarmee is het de meest gelezen krant in Leiden. 

Drugsoverlast en geweld op straat 

Het aantal gevallen van drugsoverlast is de afgelopen drie Jaar 

de snelste stijger op de politieburelen van Leiden-Voorscho

ten. In 1998 waren er 293 incidenten, in 2000 werden er 760 

incidenten geteld. Ook waren er meer meldingen van geweld 

op straat. In 1998 moest de politie hiervoor 421 keer in actie 

komen, twee jaar later was dit al 663 maal. 

Oordeel over de eigen buurt 

De gemiddelde Leidenaar waardeert zijn eigen buurt met ten 

rapportcijfer van 7.4 . De bewoners van het Boerhaavedistrict 

zijn het meest tevreden over hun eigen buurt (7.9), op de voet 

gevolgd door het Rood en burgerdistrict (waar de burg.· en 

prof.wijk deel van uitmaken): een 7.8. Opvallend is de sterke" 

stijging in de sociale samenhang van maar liefst 0.5 rapportc•J· 

(er in het Roodenburgerdistrict. 
Iron: S11ti1ti1eh Ju rb«k Leiden zoo•. CitmHntt lt.dtn, bestuuudicmst. 
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Advertenties van leden 

Kraamzorg & Thuiszorg 
Zowel regulier als particulier 

Regio Leiden /Den Hoog e.o. 

Jasper biedt te koop aan: zijn donkerblauwe lucht

band buggy model hsywalker. Compleet met hand

rem, boodschappe n net, luifel en bijpassende gevoerde 

winterzak, i.g .st . 

Vraagprijs€ 40,=. Jasper loopt voortaa n zelf. 

Ook slaapt Jaspe r nu in een groot bed: te koop aan• 

gebode n een kampeerbedje, 2.g.a.n. Tel: 071-5161640 

Adre.s: Kcrnslrool 2, 2313 EV leiden, 
Fox. 071,5148484, effiO•I le,den@yuniocv.nl 

Vraagprijs€ 15,= . 

Tel. 5122103 

WILT U 3 TOT 30 KILO AFSLANl<EN? 

Wij helpen u graag! 

Ons exclusieve programma is gericht op: 

GRATIS: 

• Krachtige aanvullende voeding 

• Reinigende werking 

• Meer energie en vitaliteit 

• Geen jo-jo-effect 

• Adviesgesprek 

• Samenstellen van een voor u geschikt 
programma 

• (Telefonische) begeleiding tijdens he t 
afslankproces 

• Elektronische vetmeting 
VITERGIE: Jeanette Koets 

Temminckstraat 4, 2313 RS Leiden 
Tel.:071-5128925 / 06-l 

Ook sp . I 1446597, E-mail: vitergie@xs4a11.nl 
ec1a e programm ' 

betere a s voor een optimale gezondheid en 
sportprestaties mogelijk! 

---1 

Wijkwijzer 
Bewone rscommissie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 

Mevr. C. Monfils, Kanaalstraat 1 2313 NN - tel. 5u 08 SC) 

eewonerscommi~sie Temminckstraat e.o. 

Dhr. E.C. Meyer, Professoren pad 25 2 313 TA - tel. 5 , 3 2155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 

Schuttersveld 65 2316 U. - tel.522 20 25 

St ichting Dienstverlening Zuid Oost/ 

Leidse Senioren Zelfstandig 

't Trefpunt, Professoren pad 1 , 313TA - tel.512 81 83 

Korevaarstraat 5 1 
2313 JE Leiden 

fPa,·nt,:n9 J:adg 
Lijstenmakerij 

Tel: 071 512 16 13 
Fax: 071 5143 45 40 

Kiek in de pot 
uw traiteur 

Dagve r se maa l tijden 

Pa rt y • achalen 
H19 h• t ea• a 
Dine rs 
De lic ateaaen 

BuC{etten 
Soiree • a 
Lunchgerec hte n 
Kaaaapec i ali teiten 

Hogewoer d 79 
2311 Ra L• iden 
Tel 071 - 51206 08 
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Dienst Milieu en Beheer Gemeente leiden 

Stctor Wijkbeheer, wijk 3, wijkteam sudsd"I Zuid, 

Postbus 9100 2300 PC, Boshuizerlaan 5 2321 SG - tel 516 76 15 

Politiebureau Team Zuid 

Witte de Withlaan 1C 2253 XS Voorschoten, - tel. 525 84 oo 

Openbare Basisschool Lorenu 

Van Vollenhovenkade 19 2313 GG -tel. 514 17 77 

P.C. Basisschool Roomburg 

Van Vollenhovenkade i5 2313 GG -tel. 513 0958 

R.K. Bas isschool Sint Joseph 

Oppenheimstraat 8 2313 JE - te l. 513 22 63 

StichtingThuiszorg Groot Rijnland 

Schuttersveld 1 2 301 CG 

Voor wijkverpleging en ge2inshulp: 

uitleencentrale Van Vollen hoven kade 25 

2313 GG - tel. 512 18 94 

Ouder-en kindzorg: tel.524 10 10 

Naschoolse Opvang Oe Basisbende 

Oppenheimstraat 2 2 313 JE - tel.512 43 G!) 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 

Oppenheimstraat 6 2313 JE - tel.512 48 39 

Peuterspeelzaal De Glijbaan 

Burggravenlaan 17a 2313 HM - tel. 5121331 

Peuterspeelual Olleke Bolleke 

Oppenheimstraat 2 2313 JE - tel. 513 10 61 

Maatscha ppelijk Werk, sector Midden 

Langegracht I B 231 3 NT - tel. 522 27 27 (ma-vr. 9-10 uur) 

Verzorgingscentrum Lorentthof 

Loren12hof1 2313GA - tel.514 9595 

Vere niging Professoren- en Burgemeesterswijk, 

Postbus 11129 2301 EC Leiden 

Thomas van Duin (voorzitter), tel. 5131233 

Jan Burgmeijer (secretaris), tel. 5126084 

Ad van der Waals (penningsmeester), tel. 5121889, 

Rob Broekstra (redaktie Wijkkrant), t el. 5122103 

Hendrik van Sandick (bestuurslid), tel. 512433o 

Netty Steenstra (bestuurslid), tel. 514456a 

Ada Ravenste in (bestuurslid), tel. 5124361 
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Aanmeldingskaart voor 
lidmaatschap 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 
€ 6,90 en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 
55.67.659 o.v.v. lidmaatschap Vereniging Professoren- en Burge
meesterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren bij de secretaris: 
Jan Burgmeijer, Kanaalweg 42 2313 DV leiden. 

Naam: ______________ ___ M/V 

Adres: ________________ __ _ 

Postcode: ________________ _ 

Telefoonnummer: ____ _ _____ ____ _ 

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

Handtekening: _______________ _ 

L--------------------~ 
Wijkagenda 
Elke maandag: 

Klaverjassen in de Vredeskerk van 14.00 tot 17.00 uur 
• Bibliotheek in de lore nllhofvan 14.00 tot 17.00 uur 
, Inloop koffieochtend 55+ 't Trefpunt van 10.00 tol 12.00 utJr. Professorenpad 1 

Elke dinsdag: 
Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat, tussen 15.30 en 17.00 uur 

• Meer bewegen voor ouderen in de Vrcdeskerk van 10.00 tot 10.45 uur en van 
11.15 tol 12.00 uur 

Elke woensdag: 
Volksdansen voor ouderen in de Vredes kerk van 10.00 tot 11.00 uur 
Sociëteit voor ouderen in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 

• Bibliotheek in de lorenuhofvan 14.00 tot 16.30 uur 
• Kinderrestaurant in tennispark Roomburgvanaf 18.00 uur 

Elke vrijdag: 
Bibliotheek in de Lo re nu hof van 10.00 tot 12.00 uur 

Elke zondag: 
Activiteiten in bezoeke~centrum Reigersbos (polderpark Croncsteijn) 
vanaf 14.00 

• Thee-middag in Lorentzhofvan 14.30 tot ,6.oo uur. 

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

Colofon 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren- en Burgemeesters• 
wijk te Leiden. 
Secreta.riut: Postbus 11129, 2301 EC Leiden. 
Ingeschreven bij K.v.K. 40448253. 
Redactie: Brigitte van Elburg en Rob Broekstra 
Met medewerking van: Hans Elstgeest, Rinny Kooi, Marian Rappoldt, 
Thomas van Duin, Jan Burgmeijer, frans Hoek, Marolein Hendriks, Gi lles Land
heer, Anneke de Leede, Hendrik van Sandick, Jos Versteegen; Nelly Steenstra en 
Ada Ravenstein. 
Vormgeving: Bookman (www.bookman.nl) 
Druk: Mostcn en Van Onderen! 

De volgende wijkkrant verschijnt in de tweede week van december 2002. 
Sluitingsdatum kopij is 1 s november2002. 
Inleveren bij de redactie, p/a De Sitterlaan 84, 2 313 TS Leiden. 
Dit kan schri~elijk, op CD-rom of 3,5" diskette, of per email: 
buzing(ä)broekstra,. myweb.nl 

.. _,, 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

,riltecenrrum 

Jethro 

Najaar 2002: 

Naast de gebruikelijke yoga- en 
meditatielessen, cursussen en workshops 
over: 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

Chakra's 
Stress en onthaasten 
Cursus in Wonderen 
Familie-opstellingen 
Spirituele kracht van bomen 
Shamanisme 
Traumaverwerking 

• Verborgen kracht van vrouwen 

We sturen u graag een brochure toe. 
In de najaarslessen kan men nog de 
gehele maand september opstappen. 

Jédidjah en Han Duindam 
Cohctstraat 79. 231 3 KB Leiden. Tel.: 071 - 51 J 25 76 

www.images-words.nl/jcthro e-mail: hanJuindam@plan(t.nl 

-


