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Nostalgisch 
programma 
koningin nedag 
Paardenkoets 
in plaats van 
superachtbaan 
Dertig april nadert, dus de Werkgroep 

Koninginnedag heeft het draaiboek 

weer uit de kast gehaald. De inmiddels 

ervaren werkgroepleden weten wat hen 

te wachten staat. Alle leveranciers, 

sponsors, muzikanten, vrijwilligers en 

facilitaire voorzieningen worden op

nieuw getest, bewerkt en benaderd. Een 

hele klus. Een kijkje achter de schermen 

van de subwerkgroep kinderspelen. 

'Juist in de tijd van pretparken vind ik 

het leuk om terug in de tijd te gaan', ver

telt Hanneke van der Veen. 'Zoiets sim

pels als blikgooien is opeens heel 

spannend als er enthousiaste vrijwilli

gers bijstaan. En voor de Kop van Jut 

stonden de afgelopen twee jaar lange 

rijen.' Stokken vangen, skippy-kruipen, 

spekkies happen, springen op het lucht

kussen, schminken en natuurlijk een 

ritje op de paardenkoets. Bijna alle 

rant 
programmaonderdelen van de kinder

spelen zijn met succes geprolongeerd. 

En zo hoort het ook, vinden organisa

toren Hanneke van der Veen en Sabine 

Bentveld. 

Opnieuw in de wijk 
Bentveld, die in de Laat de Kanter

straat opgroeide, weet het nog goed: 'ik 

vond koninginnedag altijd een vreselijk 

spannende dag. De avond ervoor begon 

het eigenlijk al. Mijn ouders waren dan 

druk in de weer met onze attributen voor 

de optocht. Ze maakten daar veel werk 

van. Ook het ritje bovenop de paarden

tram herinner ik me nog als de dag van 

gisteren. Hoogtepunt was Rad van For

tuin (dit jaar weer in ere hersteld, red.), 

dat aan het eind van de middag draaide. 

Alle winkeltjes van het plein stelden 

ll'ts vfrdt'r op pagina 1 

Dodenherdenking in de wijk 
Het is inmiddels een traditie geworden. 

Op 4 mei 's avonds om 19.00 uur zullen 

we als wijkbewoners bijeenkomen en 

stilstaan bij de herdenkingsboom aan 

de Zeemanlaan ter hoogte van de van 

der Waalsstraat. De kinderen zullen een 

krans leggen en de voorzitter van de 

wijkvereniging zal een kort woord spre

ken ter herinnering aan hen die slacht

offer werden van wat zich tussen 1940 en 

1945 in onze wijken heeft afgespeeld. 

leder met zijn of haar eigen gedachten, 

maar bij elkaar. 

Even stilte. 
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Trots 

Ja, lrols ,s hel bcJtuur van de 

wl1kve1eniglng. nolJ op het 

verschijnen van de v11I· 

cn-lwrn11gstc wl/k• 

k1on1. In ach/ /001 11/d 

vcuchcncn r r 1aarll1ks 
d11c wl/ldnanlcn en nu 

dus nummer 2.S. De lc1ugbltk (voor deze wl/ltkronl gcsch,c· 
ven door Jon Burgmt'IJctJ loot de vo1iNc1t aan onrlerwcr• 

pen. moor ook de tcrugkc1cndc lhcmo's zien. Groen, 
vttkc<-rsveilighcld, porhercn, bestemmingsplan, wlJldcvcn. 

tcs11v11citen. Interviews, tubrJckcn. columns .. .. het lijn 

hctkcnb<,rc ondctdclcn. In de vorige wi1kluonl schreef Il, al 

dut de J..1ont g~d gelezen en positief gewaardeerd wordt. 

\ ·erschlllcndc vr,1u 1IJ1gcr& hrbbcn al du.• de kranten volgc-

1<"h1evrn en ,·ormgcgc\l('n, met veel IO<'" IJdmg en lmolilcll 

Ik n<><"m er cnhelcn Jos Vc,.,:tcrgcn, Frank Buurman, GIiies 
Landheer cn Ronald Stold<C'I; de ,rele b1Idrages voor de vas

te rub11cken \'On blj\'OOrbceld Rmny Kool, llaru ElslgC'C!St 

rn Mor,oleîn Mor~C', de Inzet van reccnlet datum van 

rcdocllC'INlc-n Rob Drockstra en 811g11te van Elburg en de 

,•ormgevN Mortm Mc11ct Aan d,t 1ub1lcum-numme1 heb• 

bC'n vele onderen ook mecge"erkt, u leest ht!t in ht!I colo• 
Ion. Ik dank ook dc odvetlC'<'tders ,·oor hun vctttouwen. 

Cn \\OI docht u van die lientollcn bewon<'rs die u ch druk 

mollen o,·ct on.1 "'C'lbcvmden, onu vc,llghcid, de lee/boa,. 

l1cld ,n on,e buutten. ,l,C' leuke fo11io11c\.'cn ncm<."n, waor

o,·c, de w11lduan1 ,ton \ \C'et bc11cht7 En naluurlJJk met te 

vergeten de jongere zu, van de krnnl de moot(' en om

vangnJkc website ,v,,vw profburgw1Jk nl, onder beheer van 
Frans JIO<"k Ik donk Jedctcen voor z11n en haar bclrokken• 

heid en hoop dat wc ook de komende ktantcn op vele, Inzet 

kunnen rekenen. Ik hw/lcl daar clgcnhJk nicl aan, want et 

gebeurt ,•cel en er koml veel op on, al. dus de geb<'urten,s 

sen achrccu" en vanzelf om O\'Ct gcschrc,•c11 te " orden 

Het zijn er, zoals, aak, re '"<'<'l om te ve""" ootdC'n. 
Wc zitrcn ,n een bewogen tijd, nu in dit voorjaar van 2003. 

De oorlog in ltak, de herinnering aan de kc1stv1crlng met 

de anI,.cJ1max ,·an dr ,·crnleldc (Zceman/0011} en gc, tolcn 

(ProleH orenpadJ heulbomen, het drama van een ovcrlrden 
kind (zo oud als mijn clochlNJ, moor ooh het onlu,kende 

voor/aar, de voorbcrrldmg op het gtootsc koninglnnedag

lcesl. 

lh wens u allen, bewoners van on1e buurten C'n hd-abon 

necs daarbuiten, opnieuw veel lf'csple1.ic1 en z,c u graag 

bij Cén \'OII de wl1koclivlfcilcn! Steun de wiJkvcrcnigmg, 

steun de wl/kktanl en "Old lid/ 

fümM~•~• Il •~ 
Voonille, Veten/ging / F 
Profeuorcn- en Durg'-"meeslN.fu 11k 

1. ' 

prijzen beschikbaar. Ik vind het gewtldig dat mijn kinderen 

dit nu ook meemaken'. 
Ook de echtgenoot van Van der Veen, afkomstig uit en weer 

terugg,k,erd in de Thorbeckestraat, weet nog hoe hij zich 

vroeger verheugde op dat grote feest in de wijk. Waarbij wijk

genoten zomaar en de hele dag de straat op gingen en 's 

avonds dansten in een grote tent 'Het is opvallend hoe veel 

oud-wijk bewoners (opnieuw woonachtig in de wijk of op be· 

zoek bij hun ouders) hier met hun kinderen koninginnedag 

vieren', realiseren Van der Veen en Bentveld zich. 

Vele handen 
Van der Veen organiseert dit jaar voor de derde maal het 

onderdeel kinderspel, n. Ze praat enthousiast over het grote 

gevoel van saamhorigheid en de hulpvaa,digheid van vele 

buurtgenoten. In 2001 en 2002 weid ze bijgestaan door haar 

creatitv, ,n deskundige buurvrouw Joyce Kloek. Dit jaar 

neemt Bentveld het stokje van 'buurtoma' Kloek over. Er wach

ten hen drukke tijden. 

Van der Veen somt de werkzaamheden op: 'het maken of ver· 

zamelen van spelen, het kopen van attributen, het vastleggen 

van de spelregels, het bedenken hoeveel tafels en materialen 

we nodig hebben, het uitzetten van parcours en lost but not 

ltost het werven en instrueren van de vrijwilligers. We hebben 

een lijst van 42 vrijwilligers van voorgaande jaren. De jongste 

is 15 jaar, de oudste 83. Die benaderen we allemaal met het 

verzoek weer mee te doen. Verschillenden hebben zich nu al

weer voor de derde keer aangemeld. Natuurlijk haken er ook 

mensen af. Nieuwe vrijwilligers kunnen we daarom goed ge

bruiken'. 

De avond voor de dertigste is heel hectisch. Alle spelen worden 

dan verzameld in de garage en huiskamer van Van der Veen. 

'Het enige nadeel van mijn betrokkenheid bij de organisatie is 

dat ik op de dag zelf niet mee kan doen met mijn kinderen' , 

zegt Van der Veen. Daar staat tegenover dat zij in de voorpret 

delen!' 

Vele handen maken licht werk. Vrijwilligers kunnen zich mel

den bij Hanneke van der Veen (tel. 5147570) of Sabine Bent

veld (tel. 5144895). 

Brigitte van Elburg 

Foto links: Hinntkt n n der 
Veen en S1bint Btnl'vtld bt· 
kijken oude foto's v.1n het 
koninginne(uu in dt wiJk . 

foto voorpagina: de purden· 
koets in 1968. 

De bouw van de Petruskerk 
NUHHUJS-Al>tllL200J -

De eerstt steen van de Petruskerk werd 23 april 1935 gelegd. 

De kerkinwijding was op 10 maart 1936 door Mgr. Hu1bers 

(81Sschop van Haarlem). 

De architecten waren Alexander Kropholler (1881-1973), 

Hugo van Oerle (1905-1994) en aankomend a,chitect Koos 

Schrama. (1903 • ). Foto's werden gemaakt door bouwkundige 

en amateurfotograaf Arie Moetke1k. Op de website is nog veel 

meer te bekijken (www.profburgwijk.nl). 

Linksbou,n: het begin van de bouw; het storten van de vloeren 

Rtcht.1bou,n: Arie Moerkerk (links, 19 jaar) en Gerard van Waas

do,p op het dak van de pastorie. Ze zitten op de pannenlatten 

Om een goede ventilatie te krijgen onder de dakpannen wer

den ook verticale latten gebruikt. 

Linksmiddtn: optocht op de lammenschansweg. Koninginne• 

dag 31 augustus 1935. let op de tramrails van de "blauwe" 

tram. 

Linksondtr: Foto genomen vanuit de Zeemanlaan. 

Rtchtsondtr: De toren in de steigers. Het dak op de kerk is pas 

het laatst geplaatst. 
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~ 25 wijkkranten 

Dit is de 25"' maal dat wij een wijkkrant uitbrengen. 

Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met "n terugblik 

op de afgelopen periode, waarin wij een overvloed 

van onderwerpen behandelden, welke met het wel en 

wee, de toekomst, het heden en het verleden van 

onze wijken nauw verband hielden. Een selectie: 

• april 1995 Het bestuur van de, op 11 februari 1994 nou• 

rieel opgerichte wijkvereniging stelt zich voor in de eerste 

wijkkrant: Gilles Landheer voorzitter, Ronald Stokkel secreta· 

ris, Hein leeuwen penningmeester en Steven Blok lid. Melding 

wordt gemaakt van de oprichting van enkele werkgroepen: 

Meijerskade/Uhlenbeckkade (brug over het Rijn-Schiekaneel), 

Zeemanlaan (rouwcentrum) Kamertingh Onnesplein (herin

richting), Groen in de wijk, wat nu met het Koninklijk Militair 

lnvalidentehuisl 
• augustus 1995 Er komen meer groenvoorzieningen in 

onze wijken, Rijndijk wil geen JOP ( Jongeren Ontmoetings 

Plaats), 30 jarig jubileum Vredeskerk, geen bebouwing van 

sportpark Roomburg, afscheid van huisarts W. de Bruijne en ... 

er komt weer een speeltuin in de wijkl 

• augustus 1997 Wijkvereniging positief over aanleg roton

des op Lammenschansweg, de bouw van de fietsenstalling bij 

het Lammenschansstation vordert gestaag. Parkeeroverlast in 

de wijk, een JOP in Roomburgerpark. Maarten van 't Zelfde, de 

vaste groenteman van de Burgemeesterswijk. Een nieuwe 

rubriek, verzorgd door Rinny Kooi over mooie bomen in de 

wijk: de Italiaanse populieren bij de Lorentzbrug. 'Kunst over 

de vloer'. 

• december 1997 Busbrug over het Rijn Schiekanaal is van 

de baan. Belangenvereniging voor opgeknapt Roomburger· 

park. Speeltuin De Speelschans binnenkort open, staande ova· 

tie voor "Kunst over de vloer", fieuenstalling Lammenschans 

in gebruik genomen. Buurtherinneringen: de Van Vollenho• 

ven kade. De boom: een waterciprus tussen Uhlenbeckkade en 

Meijerskade. 

• augustus 19!)8 Aandacht voor verkeersveiligheid. Na 60 

jaar afscheid van firma Janson aan de Cobetstraat. Straatfees• 

ten bij het Rosarium en in de Stieltjesstraat. Unieke Leidse 

films doorwijkgenoot Emile liman in "buurtherinneringen". 

Bomen in de buurt over een rij giganten: haagbeuken in de 

Cobetstraat. 

• december 1998 Oudste deel van Professoren• en Burge

meesterswijk wordt beschermd stadsgezicht. Wijkbewoner en 

wethouder A. Pechtold aan het woord. Welkom voor senioren 

in 25 jaar "jong" Lorentzhof. Interview met pastoor Frede. 

Aandacht voor een mooie eik achter het huis Van der Sande 

Wijlclcr.ant numm,r 1 

m,i 1995 

Bakhuizenlaan 26. Oude herinneringen aan de Rijndijkstraat. 

• april 1999 Polderpark Cronesteyn mogelijk bebouwd? 

Roomburgerpark één grote modderpoel. Wijkvereniging heeft 

nieuw bestuur: Thomas van Duin voorzitter, Gerard Verhagen 

secretaris/penningmeester, en de leden Carola Eppink, 

Mart Oozy en Jos Versteegen. Wijkinformatiemarkt in de 

Vredeskerk. Leidse Senioren Zelfstandig (l.S.Z.) stelt zich voor. 

Bomen in de buurt: de Japanse Noteboom. Buurtherinnerin• 

gen een terugblik van huisarts Wout de Bruijne. 

• december 1999 Eindelijk 30 km borden, verkeersdrem• 

pels etc. in diverse straten. Weer een kerstboom aan de Zee• 

manlaan. Het bestuur van onze vereniging is uitgebreid met 

secretaris Jan Boersma. De serre militair invaliden tehuis 

wordt verbouwd. Nieuwbouw van het Bonavantura College. 

Rob Broekstra is nieuwe wijkchef stadsdeel Zuid: een interview 

met hem. Buurtherinneringen over Herman Overdevest, melk• 

leverencier (1938: Melk 13 cent per liter). 

• april 2000 Buurthuis Cornelis Joppensz houdt op te 

bestaan. Wijkbestuurwoedend over uitblijven verkeersmaat• 

regelen Burggravenlaan en De Sitterlaan. Niet invoeren be· 

taald parkeren. Opening speeltuin De Speelschans op 16 juni 

1000. Het vroegere Joods Weeshuis aan de Rood en burger• 

straat. Hans Elsgeest begint rubriek: de professor, dit keer een 

beschrijving van Buys Ballot (1817•1890). Een beschrijving van 

de magnolia's langs de Melchior Teublaan. 

• augustus 2000 Ouders in actie voor meer verkeersveilig· 

heid in de wijk, met name in de buurt van de drie basisscholen 

in de wijk. Jan La Haye is de nieuwe secretaris van het bestuur, 

Jan Boersma wordt penningmeester. Vernieuwde park Room· 

burg is gereed verklaard. De heer 0. Galjaard, glas in loodbedijf 

aan de De Sitterlaan. Protesten tegen opheffing buurthuis Cor• 

nelis Joppensz. Professor C. Asser (1838-1913), hoogleraar in 

de recht.sgeleerdheid. De Japanse kers aan de Uhlenbeckkade. 

.. ·- - - ... ----·-----·· -- -·-

~-------------' 
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• december 2000 Wijk bewoners en wijkbestuur boos op 

gemeente: "dode bomen Roomburgerpark gevolg van fou• 

ten". Professor J.H. van 't Hoff (1851-1911). Kersuctie 2000 van 

het Stedelijk Gymnasium voor een dorp in Tanzania. Nieuwe 

vleugel aan het Bonaventura Collega. Met veel feestgedruis 

wordt in introductie van het prachtige boek"Van Stadspolder 

tot beschermd Stadsgezicht"' gevierd .. Het boek verkoopt in 

hoog tempo! Bomen in de buurt: een mooie hulst in de 

Thorbeckestraat. Afsluiting jubileum Lorenwchool. 

• april 2001 Koninginnedagfeest terug in de wijk! Het be· 

stuur richt een Koninginnedagcomité op en er wordt na veel 

inspanning een nieuwe start gemaakt met een oranjefeest in 

de wijk. Herdenking 4 mei aan de Zeemanlaan. Nogmaals par

keren in de wijk. Een beschrijving van P.J. Blok (1855•1919) 
hoogleraar in de geschiedenis. 

• december 2001 "Ons Boek" Van stadspolder tot be• 

schermd stadsgezicht is herdrukt en opnieuw te koop. Kunst 

over de vloer wegens succes herhaald. 

Even voorstellen: een bijna geheel nieuw bestuur. 

Na het aftreden van Jos Versteegen, Mart Dozy, Jan La Haye en 

Jan Boersma bestond het bestuur alleen nog uit Thomas van 

Duin. Een aantal wijkbewoners stelde zich spontaan ter be• 

schikking voor de vorming van een nieuw bestuur: Thomas van 

Duin voorzitter, Jan Burgmeijer secretaris, Ad v.d. Waals pen

ningmeester, Rob Broekstra en Hendrik van Sandick bestuurs
leden. 

Martin Meijer ontwerpt voor onze wijk een eigen website: 

www.profburgwijk.nl. Frans Hoek wordt webmaster en voegt 

vele pagina's toe. Buurtherinneringen van Lien van Mil. 

Rijn Gouwelijn door onze wijk? Aandacht voor Martinus Willem 

Beijerinck (1851·1931), hoogleraar biologie en bacteriologie. 

Adviezen van Marian Rappoldt voor een goede wintertuin. 

Boom in de buurt: monumentale berk aan de Meijerskade. 

NUM,..U U - A"ll:003 -

Sluiting postbank vestiging aan de Van 't Hof!"straat 

• april 2001 Verslag van een verkiezingsavond in de wijk, 

aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 

6 maart. Kunst over de vloer weer een groot succes. Vertrek 

Stefan van Harteveld bij drogisterij. Een persoonloJke zeer 

interessante geschiedschrijving van Jo Knetsch. 

Boom in de buurt: de paardekastanje aan de Meijerskade. 

In de rubriek •De Tuin" een hommage aan de klimop. Hans 

Elsgeest vertelt over Jan Julius Ouyvendak (1889•1954), hoog

leraar Chinese taal. Programma Koninginnedag. Nieuw speel

toestel voor De Speelschans" 

• september 2002 De Rijn Gouwe Lijn spoort nog lang niet. 

Speeltuinfeest ,n Roomburgerpark. 

Park Room burg gerenoveerd of geruineerdl Scholen in onze 

wijk groeien uit hun jasje. 

Beschrijving van een mooie esdoorn aan de Lorentzkade. Netty 

Steenstra en Ada Ravenstein treden toe tot het bestuur van de 

wijkvereniging, dus een compleet bestuur inclusief twee vrou

wen! In De Tuin een uitstapje naar Cornwall. Professor Jacob 

Cornelius Kapteyn (1851-1922), hoogleraar Sterrenkunde 

krijgt aandacht. 

• december 2002 Weer veel zorgen rondom sneltram. 

Kerstviering op de Zeemanlaan. Belangenvertegenwoordiging 

vanuit ons bestuur naar de ouderen in de wijk. Bespreking van 

een mooi boek "toen ging het licht uit" van wijkbewoner Ton 

Coebergh van den Braak. Herstelplan park Roomburg. 112 jaar 

slager Nozem an. De website blijft groeien. Buurtherinnerin

gen van de 98 jarige wijkgenote Mevrouw C. Hollebroek. 

Een "ontmoeting" met Christiaan Snouck Hurgronje (1875· 

1955), hoogleraar Arabische talen. Aandacht voor de tuin 

(wintergoen) door Marian Rappoldt. Een mooie boom in de 

buurt: aandacht voor de atlasceder bij hoekhuis Lammen

schansweg 72(Zeemanlaan. 

U ziet ... 
Vele artikelen van mensen die onze mooie wijken met 

steeds nieuwsgierige, bewonderende, ontdekkende blikken 

gadeslaan en niet ophouden om over hetgeen zij waarnemen , 

te schrijven. Veel werk wordt er altijd gedaan om er een mooi 

blad van te maken, zowel qua inhoud al opmaak. Veel dank 

aan alle meewerkend en. Gaan wij doorl ja toch ... Mocht u 

uit de verkorte inhoud van de wijkkranten een stukje zien dat 

u kwijt bent en toch nog graag wilt (her)lezen: bel mij dan, 

dan maak ik fotocopie daarvan en kom deze persoonlijk bij u 

brengen! 

Jan Burgmeijer, secretaris wijkvereniging. 



Paasfeest bij de Speelschans 

Speeltuinagenda* 
21 april: Pusfeest in de speeltuin. Aanvang 10.00 uur 

13 mei: Jaarlijkse ledenvergadering 

14 mei: Peuterpretochtend van 9.30 uurtot 11.30 uur 
21 juni: Midzomerfeest 

3 sept: 

8nov: 
Peuterpretochtend van 9 . 30 uur tot 12. 30 uur 
Sint Maanenfeest 

De eerste drukke dagen van de speeltuin De Speelschans in 

2003 zoin weer een fe,t. Eerst viel er begin februari een fli nk 

pak sneeuw, waardoor er heel wat sneeuwpret te beleven viel 

in de speeltuin. Een paar weken later, tijdens de voorJaarsva• 

kantoe, was er volop zon. De kinderen renden zonder jas door 

de speeltuin terwijl de moeders en vaders lekker genoten op 

het terras van de eerste lentezon. 

De pas opgerichte activiteotencommiss,e is voor de tweede 
keer bij elkaar gekomen om plannen te maken voor het 

nieuwe jaar (zie agenda). Enthousiasme en plannen zijn er 

volop, al kunnen ze nog altijd meer hulp gebruiken. 

Als eerste dit Jaar is traditiegetrouw het Paasfeest op tweede 
Paasdag aan de beun. Vorig jaar was er na het paaseieren zoe• 

ken een optreden van een clown, doe jong en oud vermaakte 

met zijn grappen. Dit jaar staat er na het e,eren zoeken een 
poppenkastvoorstelling van fritsie Duikelaar op het program• 

ma. HopeliJk kan het net als vorig Jaar plaatsvinden in de 
speeltuin, maar bij slecht weer wordt uitgeweken naar de gym• 

zaal aan de Oppenheimstraat. iedereen is van hane welkom 

om het Paasfeest mee te vieren. Let op de uitnodiging in uw 

brievenbus (voor leden) of op de posters in de wijk. 

Tot ziens in de speeltuin! 

Anneke de Leede 

* wijzigingen voorbehouden. 

Let op de mailing en de posters in de wijk 

Ons mooie boek 
nog steeds te koop 
Na ('f'n J)f'notl(' van Y("rl voorbereid1n9rn. mcd('• 

werkJnq van ten groo1 aantal fexlWlJktwwonert en 

bullenstttanders r n van een 20-tdl sponsorrn rn mooi 

vormgt'geven door Jos VerstN-gen 1.s rn sep1l'mber 

2000, door de •ut('Uf\ Thom• 1 v• n Duin en Ka.sper 

v• n Ommen, het bof>k Van .Jludspoldcr lot bcachrrmcl 

&tod,9etlcht u11qrbrach t 

I Ic t bo<-k tw~chnJfl hN on t.stddn van onzt w1Jk/buurt, 

h<'t wordt \·Nluc-htJgd d oor b u urthennne nn9en van 

w11 k. bt>wonrrs rn \'TO<'CJNC ~wonerc; hN wordt ver

drr vt'rr1Jkt mC'l 'Jt•d .tchten O\ N oni.e W1Jk, e r u ~en 

WIJkkrontr k Pn he t \'f>SlUJI dr ddndc1cht o p sptthtle 

g e lK'urtC'nissrn rn 9 rbouwen mf't hun henn nenngen 
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Wij zijn verhuisd 

Mr P.G.J.M. Marres 
Notaris 

en 

Kalkman-Dormeier-Kuijpers 
Advocaten 

Naar het monumentale pand 

"Villa Cornelia" 

Zoeterwoudsesingel 56 
2313 EK Leiden 

Telefoon 071 - 513 2494 
Telefax 071 - 512 7504 

Wij werken nu samen onder de naam 

Dormeier & Marres 
A D V O C A TE N - N OTARIS 

Gnptcialûurd in ambachttlijltr stoffering 

m rrstauratir van antirltt zitmrubt ltn. 

Grotr collrctir prachtige mrubrl- m gordijn

stoffen van allr stijlprriodm , uab damast, 

paardmhaar, {wand}gobrlin, v r/ours , 

goudlu r, brokaat. 

Hogcwoerd 177 

Leiden Tel: 071 51-1 58 26 
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Nieuwe partytenten 

Sinds kort beschikt onze w11kverenigong over drie b11zonder 

mooie, makkelijk te bedienen partytenten. Uit extra bijdragen 

van onze leden, verkoop van het mooie boek over onze wijk en 

gemeentesubsidie hebben wij een bedrag overgehouden dat· 

wij hebben bestemd voor deze unschaf. 
Het zijn: een tent van 6 x 3 meter en twee tenten van 3 q 

mettr, overkapt en voorzien van zijkanten. de tenten zijn uer 

eenvoudig (3 minuten) op te zetten, bestaan uit één stuk, 

zijn stevig en het is echt geweldig om hiervan gebruik te ma• 

ken bij straatfeesten en andere evenementen. 
Het is de bedoeling de tenten in de komende tijd alleen aan 

onze leden ter beschikking te stellen voor straat· en buurtfees• 

ten en evenementen. 

Over de voorwaarden van uitlening moeten wij binnen het be· 

stuur nog overleggen. Deze zult u horen als u interesse hebt in 

het gebruik van een of meer van deze tenten. 

Bent u lidl Bel voor info of voorlenen naar: tel. 5116o84. 

Jan Burgmeijer 

de laat+ 
kromhout 

makelaardij o.g. 

Activiteitenfonds: 
maak er gebruik van! 

Een gedeelte van de financiële reserve van de wiJkvereniging is 

bestemd voor het ondersteunen van activiteiten die door groe• 

pen bewoners worden ondernomen en waarmee beoogd wordt 

de sociale samenhang en gemeenschapszin binnen de wijk te 

bevorderen. Het bestuur beheert deze reserve en keert per ac· 

tiviteit een bedrag van€ 125 uit. leden van de wijkvereniging 

die voor het organiseren van een activiteit een beroep willen 

doen op dit activiteitenfonds kunnen hun aanvraag indienen 

bij de secretaris van het bestuur (Zie wijkwijzer, pagina 27). 

De belangrijkste cnteria voor het honoreren van venoeken 

zijn: 
het moet gaan om sociale, culturele of sportieve activ1tet· 

ten met een niet-commercieel karakter die op vrijwillige 

basis door en voorwijkbcwoners worden georganiseerd: 

de organisatoren moeten aangeven voor welk gedeelte van 

de wijk (bijvoorbeeld een straat, een buurt, een bepaalde 

leeftijdscategorie) de activiteit wordt georganiseerd: 

voor de activiteit moeten alle bewoners van het betreffende 

gedeelte van de wijk uitgenodigd worden: 

het draagvlak van de activiteit moet minimaal 25 huishou• 

dens of 40 personen bevatten: 

een aanvraag moet worden ingediend door minimaal 

5 leden die binnen het gedeelte van de wijk - waarop de 

activiteit zich richt - wonen. 

Er kan een redelijk groot aantal aanvragen worden gehono· 

reerd maar het budget is niet onbeperkt. Het bestuur zal dus 

het principe 'wie het eerst komt .. .' moeten huldigen. Voor ver• 

dere informatie kunt u zich wenden tot de penningmeester. 

Ad van der Waals, penningmeester 

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

Planciusplantsoen 26b 
2253 TS Voorschoten 
Telefoon 071 - 579 31 oo ~ NVM 

Voel wat het is om een idool te zijn!! 
Zingen in het l<lein Leids Liederen l(oor 

NU ... M ( 1tJi • A, . IL JOOJ -

Zingen in een koor is de meest beoefende vrijetijds• 

besteding in Nederland. Alleen al in leiden zijn 

25 koren aangesloten bij de Contactgroep Leidse 

Koren. Een daarvan in het Klein Leids liederen Koor, 

waar onder anderen tien wijkgenoten lid van zijn. 

Onder hen zijn Wouter Oiepeveen en Marja van 

Graven. Over de ontspanning van zingen en het bij

zondere karakter van het Klein Leids Liederen Koor. 

' Iedere maandagavond geniet 1k van een min,concert',vertelt 

Van Graven. 'Soms os het best zwoegen voor we een moeilijk 

lted onder de knie krijgen. Als op een gegeven moment alle 

melodielijnen samenkomen, geniet ik daarvan. Dan hoor i e 

soms een heel moo1 stukje mu11ek.' 

Van Graven was ltd van verschillende koren en 11ngt sinds 

enige tijd bij dit koor. Voor Oiepeveen daarentegen, 1s dit een 

eerste kenn,smak1ng met serieuze zang. 01epeveen: 'Vroeger 

op het internaat zongen we met "J" vieren nr9ro1pmtual1 En 

thuis ma•kte 1k hedjes bij verschillende gelegenheden. Maar 
ik heb jammer genoeg nooit noten leren lezen of een mu11ek• 

instrument leren spelen. Het 11ngen 1n het Klein Leids Liede• 

ren Koor (via een vriendin die me uitnodigde voor een 

uitvoering) vind ik geweldig. Het is voor mij een vorm van ont• 

spanning die ik daar nooit gezocht had. Ik heb tijdens de repe· 

t1ties geen tijd om aan andere dongen te dingen, want ik moet 

goed opletten'. 

Dirigent 
Dirigent van het koor is Jan van Dijk. Hij is muziekdocent, 

componeerde voor verschillende theaterproducties en is don

gent van zowel het Koor van het Vrij Theater 1n Oen Haag als 

het Klein Leids liederen Koor. Van Dijk is geboren in Leiden en 

woont nu 1n Egmond aan de Hoef. Hij tuft in Zijn bestelbus ie• 

dere maandag op en neer voor de repetitie. Uit passie voor de 

muziek. Van Dijk: 'Ik vond de ontw1kkeltng van een groep heel 

verschillende mensen tot een harmonieus geheel heel leuk. 

Omdat we maar eens 1n de week bij elkaar komen kies ik voor 

met al te lange liederen Ons repertoire bestrijkt de periode 

van de Renaissance tot nu en omvat muZtek uit vele landen' . 

Oiepeveen en Van Gra,en waarderen ZtJn stijl en mu11ekkeuze. 

Oiepeveen: 'Jan 1s gedreven, vrol1Jk en enthousiasmerend. 

En uiteraard heel mu11kaal'. Van Graven voegt daaran toe: 

'Hij knjgt het op de een of andere manier voor elkaar om 

samen ,,n prcsut,, neer te zetten. Samen vtroveren we als 

het ware een lied. En dot Zijn vaak verrassende, eigent1jdse 

liederen'. 

Talent 
Beide koorleden vinden het, bekennen ze met enige 

schroom, leuker om zelf te Zingen dan om naar zang te luiste· 

ren. Ook de gezelligheid met elkaar maakt zelf Ztngen aantrek• 

kehjker. O,epeveen bezoekt de uitvoering van de Mattheus 

Passion in de Poeterskerk hooguit tcns ,n de vijf jaar. Van Gra• 

ven vindt uitvoenngen van koren een beetje sui. Liever luis

tert ze naar klassieke muziek op de radio. Van Graven: 'Ik merk 

dat 1k de afgelopen jaren beter ben gaan luisteren en meer ge• 

voel knJg voor toonsoorten en ritme. Dit komt me goed van 

pas bij de vioollessen die ik sinds een poosje samen met mijn 

dochter heb genomen'. 

Van Graven en Oiepeveen ervaren het niet als belastend om 

een vaste avond in de week bezet te lijn. Ze k~steren het 'mo• 

ment voor henzelf' en vinden het leuk om te ontdekken wat er 

allemaal voor nodig 1s om een beroemde zanger(es) te wor

den. 'Een kwestie van moed, talent, doonettingsvermogen en 

techniek', denkt Van Graven. 'Dit is natuurlijk niet voor ons 

weggelegd. Ik vind het wel leuk om me in te leven in de rol van 

een 'echte' zangeres. Op maandagavond voel ik een beetje 

wat het is om een idool te zijn.' 

Brigitte van Elburg 

Het Klein Leids liederen Koor repeteert iedere maandag van 

20.00 tot 22.00 uur in het schoolgebouw aan de Cesar Fran• 

ckstraat 9 in leiden Zuid-West. U bent welkom (tenoren zijn 

meer dan welkom) voor een -vrijblijvende - kennismaking. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Manke van IJssel, 

telefoon 5144691. 

Op dt foto w.in lfnk1 nur tt<hlt,: Wouter DitjMVttn, J.an van Dijk tn 
M.1,j.a w.1n Grntn. 
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: Afscheid van Ada van Mil 
1 

1 

Na een levenlang zorg in alle mogelijke vormen 

voor ouderen is hel voor Ada van Mil tijd om haar 

actieve carri~re als coördinator ouderenwerk in 

de wijk Zuid-Oost afte sluiten. 

Per 1 april 2003 gaat zij gebruikmaken van de 

OBU regrling (VUT) tn op 11 april 2003 neemt 

zij officieel afscheid van ongetwijfeld een lange 

rij kennissen, vrienden en relaties. 

Als ik bij Ada op bezoek kom in haar kantoorruimte aan het 

Professorenpad voor een vraaggesprekje en denk dat ik dat 

wel binnen een half uur gefikst kan hebben, kom ik bedro• 

gen uit. Na ruim 1 uur sta ik buiten, hetgeen enerzijds ver· 

oorzaak! is door een groot aantal 1tlefoon1jes tussendoor en 

anderzijds vanwrgr Ada's enthousiasme waarmee zij vertelt 

over zichzelf, haar werk en de ontwikkelingen in het bejaar

denwerk. 

Ada is geboren (1943) en opgegroe,d aan de Garen markt. 

Haar vader had daar een melkwinkel. Vroeger was de buurt 

rondom de Garenmarkt (nog) een echte volksbuurt en Ada 

moest, zoals gebruikelijk, veel thuis helpen. 

Zoj begon haar loopbaan met de opleiding Sociale Academie 

voor maatschappelijk werk 1965) en was daarna 2 Jaar werk

zaam als buurthuismedewerkster. Daarna (1g68) werd zij cur

susleidster/coördinator bejaardenwerk. Tijdens de zestiger 

jaren kreeg de verzorging van bejaarden toenemend aan

dacht in de vorm van verbeterde huisvesting, verzorging, be· 

geleiding en ook aan de opleidingen voor 

bejaardenverzorgsters ontstond een toenemende behoefte. 

In die periode is door Ada veel initiertnd, creatief en opbou• 

wend werk verricht. Aan het eind van deze periode kwam 

voor haar het moment dal zij een nieuwe uitdaging zocht. 

Tijdens het tijdvak 1978- 1984 is Ada werkzaam bij verzor· 

gingshuis Frankenland te Schiedam, waar zij veel heeft ge

daan aan het welzijnswerk, veelal via de verzorging van 

ouderen. Ook trad zij daar veel op als 'troubleshooter' bin• 

nen een steeds veranderende organisatie. 

In 1984 is Ada terug in Leiden als functionaris coördinatie 

ouderenwerk in de wijk Zuid-Oost Leodtn en in dienst van de 

Stichting Dienstverlening Leiden. Dil is een particuliere stich

ting, vroeger geleid door vele daarin vertegenwoordigde bt· 

langengroepen, tegenwoordig bestuurd door deskundigen 

op vele terreinen en gesubsidieerd door de gemeente Leiden. 

Ada heeft daar veel projecten opgezet en verder begeleid. 

Een goed voorbeeld daarvan zijn de nieuwe woningen aan 

het Professorenpad. Dit initiatief is ontstaan om ouderen meer 

dan vroeger in de maatschappiJ te betrekken, actief te ziJn, 

dingen voor elkaar en met elkaar te verrichten. Dit project is 

zeer zeker geslaagd, want de huizen/appartementen herber· 

gen thans een zeer levendige en actieve bevolking. 

Van de 68 woningen zijn er 15 voor mensen met een handicap, 

20 voor groepswonen en 33 zelfstandige seniorenwoningen. 

Aan dit project is door zeer veel instanties meegewerkt en is 

door Ada nink "gelobbitd". Op zulke momenten is het een 

voordeel dat zij hier al langer zot en op deze wijze een uitge· 

breid netwerk heeft opgebouwd. 

Dil netwerk bewijst ook zijn doen sten op andere momenten, 

zowel in gecompliceerde situaties als in meer eenvoudige om

gevingen, waar een simpele verwijzing al veel kan oplossen 

Ada heeft nog veel aspecten van het bejaardenwerk te vertel

len, maar dat wordt teveel voor dit stukje. Heel veel verande• 

ringen binnen het bejaardenwerk zijn tijdens de carritre van 

Ada opgetreden, vanaf de verzorging van bejaarden in een 

grote ruimte, zonder eigen kamer, toilet, douche o.i.d. 101 aan 

het bekende project van Leidse Senioren Zelfstandig aan het 

Professoren pad. Aan al deze ontwikkelingen heeft Ada een 

zeer actieve bijdrage geleverd. 

Ada gaat na haar afscheid op dit gebied in een iets andere 

vorm parttime (het bloed kruipt...) aan iets nieuws beginnen: 

binnen het verzorgingshuis "RobiJnzicht" gaat zij aan het werk 

als zorgbemiddelaar/coordinator. Een nieuwe functie maar, 

zoals ze zelf zegt, op haar lijf geschreven. 

Wij nemen dus nog niet helemaal afscheid van Ada. Wij zullen 

haar hier en daar zeker nog wel eens terugzien. 

Jan Burgmeijer 

Draadloos netwerk in 
de Professorenwijk 

Sinds enkele maanden zijn enkele buurtbewoners, 

in samenwerking mei Stichting Wireless leiden, 

bezig ten draadloos computernetwerk op Ie zetten 

in de Profusorenwijk. 

Hel u,teindehJke doel is om in heel leiden een draadloos net· 

werk te hebben, waarmee iedereen per computer (zondtt onttt· 

net en zonder ttlefoont,kken) met hoge sntlhe,d verb1nd1ng kan 

leggen met elke andere Leidenaar. J• kunt dan denken aan 

kerktelefonoe, het op afstand bijwonen van gemeenteraadsver· 

gaderingen en culturele evenementen, het delen van bestan

den, spelletJes spelen en alles wat je maar w,h. Het bedrijf 

Demon zal als proef een snelle verbinding tussen het 1n1erne1 

en het ne"'-erk van Wireless leoden verzorgen. J• zou vanaf een 

laptop, genietend van de zon in het Plantsoen, een verbinding 

kunnen maken met je computer thuis. en zo kunnen "erken 

aan alles wat jf thuis ook had kunnen doen. 

Wat is een draadloos netwerk? 
Draadloze netwerken worden opgebouwd u11 zogenaamde 

nodes: toegangspunten 101 het ne"'-erk. Met behulp van een 

Wifi-kaanje (Wireless F1delity) in je laptop of computer kun je 

verbinding maken met zo'n node, en toegang knigen tot het 

netwerk. Eigenlijk is het vergelijkbaar met de situatie dit velen 

kennen van werk of school: het is een gewoon netwerk van 

computers. Het grote verschil is dat er geen gebruik gemaakt 

wordt van bekabeling, maar dat het transport via radiosigna• 

len door de lucht plaat.svindt. De snelhe,d ,s vele malen groter 

dan een internetverbinding, of dat nu een telefoon·, een ka• 

bel- of een ADSL-verbinding is. 

Gevaren van een draadloos netwerk. 
Er is veel te doen geweest over de gevaren van mobiele 

telefonie en de invloed van straling op mensen. Gelukkig is de 

sterkte van het signaal slechts een fractie van het signaal dat 

een mobieltje gebruikt. Daarnaast houd je de mobiele tele• 

foon direct tegen je hoofd, terwijl je dat met een computer niet 

zo snel zal doen.Een groter risico is de veolightid van je gege· 

vens. Maar net als bij een •gewone· internetverbinding is dal 

risico te reduceren door gebruik te maken van anti-virus soft

ware en een persoonlijke Firewall. De risico's Z1Jn niet groter 
dan bij een internetverbinding. 

Kosten en wat je er voor nodig hebt 
Het belangrijkste om aan te sluiten bij een draadloos net· 

werk is een zichtverbinding op een node. Dit houdt in dat je 

vanaf de plek waar je de antenne plaam zocht hebt op de 

node, het verb,nd,ngspunt. Op dit moment lijn doe zichtver• 

bindingen nog schaars, maar daar wordt hard aan ge"erkt. 

In de Professorenw,jk ,sereen verbinding binnen de wojk 

mogelijk in de van 't Hoffstraat (en op dakn,veau de gehele 

omgeY1ng). de Buys Ballomraat, en binnenkort de S1tterlaan. 

Via de node on de van 't Hoffstraal is er een verbinding gelegd 

met andere nodes van Wireless leiden. De st1chtong heeft 

daarnaast al een bereik on een groot deel van de binnenstad. 

Als je een computer hebt en een zichtverb1nd1ng is het vol· 

doende om een draadloze nehl.erkkaart aan te schaffen en 

contact op te nemen met de personen onderaan d,1 stuk. Een 

draadloze netwerkkaart kost pakweg 100 Euro, en eventueel 

ten antenne. 

Wanneer? 
Op dit moment os in een deel van de wijk al !~gang te kroj· 

gen tot het buurtnetwerk. Binnenkort volgt de aanslu,1,ng boj 

het grote netwerk van de Stichting Wireless l eiden. Deze 

Stichting wordt vorm gegeven door vrojw,11,gers, en 1s o.a. af

hankelijk van donaties van particulieren en bedrijven 

(www.wirelt11lt1den nl/111ch11n9) De verwachting os dat in de loop 

van 2003 heel leiden gebruik zal kunnen maken van het 

draadloze netwerk. De Professorenwijk is echter ttn van de 

speerpunten voor de Stichtong. De verwachting 1s dan ook dat 

de Professorenwojk on het eerste deel van 2003 al aansluiting 

kan maken met het •grote geheel". Tot het zover 1s kunnen we 

in de wojk zelf al wel veel plezier beleven aan ons eigen Profes• 

soren netwerk. 

Contacten en informatie: www.wirelessleiden.nl, 

www.worelessnederland.nl, markGi)boos.nl, p.ualberg(Aluva.nl 

1om@duijkers.com 
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De tuin in de jaren dertig 

Veel klanten van mijn tuinontwerp- en adviesbureau wonen 

in de Professoren- ofBurgemeesterswijk. Regelmatig vraagt 

iemand mij hoe tuinen er in de jaren denig eigenlijk uitzagen. 

Aan het eind van de negentiende en begin van de twintigste 

eeuw waren er twee belangrijke tuinstijlen in zwang, de land· 

schappelijke en de architectonische. De landschappelijke stijl 

werd toegepast bij grote landgoederen en parken. Deze ken

merkt zich door grote grasvelden, boomgroepen, slingerende 

paden en waterpanijen met golvende lijnen. Een voorbeeld 

hiervan is het Vondelpark, dat is aangelegd door Zocher. Voor 

kleinere tuinen kwam alleen de architectonische stijl in aan

merlcing. Hierin werd gezocht naar een duidelijke samenhang 

tussen huis en tuin. In deze tijd werd de tuin dan ook nog vaak 

ontworpen door de architect, tegelijk met het huis, in plaats 

van door de tuinarchitect. De tuin moest logisch in elkaar zit

ten, met duidelijke functies voor de verschillende onderdelen. 

De aanleg was strak, met rechte lijnen en zichtassen vanuit het 

huis. Er werd veel gebruik gemaakt van bouwkundige elemen

ten als terrassen, vijvers, pergola's en (keer)muunjes (het huis 

lag vaak hoger dan de tuin). Geschoren hagen brachten ook 

structuur aan in de tuin. Voor kleine tuinen vond men een 

symmetrische aanleg het meest geschikt. De bestrating be

stond uit baksteen of natuursteen, vooral rode flagstones 

waren populair. Daarnaast bestond er een gemengde stijl, 

vooral toegepast bij landgoederen en grote villatuinen. Rond

om het huis was de aanleg architectonisch en verder bij het 

huis vandaan landschappelijk. Voor de tweede wereldoorlog 

werden ook veel rotstuinen en rosaria aangelegd. 

Hoe zat het met de planten? In de negentiende eeuw gebruikte 

men alleen eenjarige en exotische kasplanten in zogenaamde 

mozaiekbedden. Deze bedden moesten dus elk jaar weer op

nieuw beplant worden. De vasteplantenborder zoals wij die nu 

kennen is pas aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan. 

Het was de Engelse Genrude Jekyll die de eerste borders ont• 

wierp. Sindsdien ging men steeds meer op zoek naar winter• 

harde, aanvankelijk vooral inheemse, plantensoonen en 

kleine heesters die daarbij pasten. Veel daarvan is nog steeds 

verkrijgbaar, zoals ridderspoor, anemoon, aster en viooltje. 

Borders worden een steeds belangrijker onderdeel 

van de tuin. 

5TRUERO~I I 

In de boeken over tuinarchitectuur die ik geraad

pleegd heb, komen kleine sudstuinen zoals die van 

ons eigenlijk niet aan bod. Bij de aanleg daarvan zal 

maar hoogst zelden een tuinarchitect ingeschakeld 

zijn. Als er sprake is van kleine tuinen, bedoelde 
- · - • .J.i: 

men altijd een villatuin. Toch zijn de principes van 

de architectonische bouwstijl goed toepasbaar in 

onze tuinen. Het is nog steeds belangrijk dat de tuin 

goed past bij het huis en de directe omgeving, in 

vormgeving en materiaalgebruik. In kleine rechthoe• 

kige ruimtes is een ontwerp met rechte lijnen ook 

meestal het beste. Alleen kunnen we er niet zo veel 

bouwkundige elementen in kwijt. 

Het is dus heel goed mogelijk om een tuin aan te 

leggen in de stijl van de jaren denig, maar voor de 

planten zou ik zeker gebruik maken van het rijke 

soniment waar we nu over kunnen beschikken. 

Afbctlding: lfUMngdt uijl. 
Ttktnini nn Pieter Wattei vit 1907. 

Marian Rappoldt 

Terug bij af? 
Van de Werkgroep Parkeren ... 

Het was in januari 1997 dat de Professoren- en Burgemeesters

wijk voor het eerst werd opgeschrikt door behoorlijke parkeer

overlast veroonaakt door het gemeentebeleid om vanuit het 

centrum het vergunningparkeren uit te breiden naar en in te 

voeren in het gebied Hogewoerd-, Haver- en Gonbuun. 

Het is nu maan 2003. Gedurende de loop der jaren zijn er al 

heel was discussies gevoerd, dure studies gedaan, alternatie

ven besproken, veel nota's en krantenanikelen geschreven en 

enquêtes gehouden. Maar de realiteit is helaas dat de ge

meente inzake de parkeerproblematiek niet erg probleemop

lossend en burgervriendelijk te werk blijkt te gaan voor haar 

ingezetenen. In het decembernummer van 2002 van de wijk

krant berichtten wij u, dat met ingang van 2003 een nieuw par· 

keerbeleid van kracht zou worden. Eén van de nieuwe punten 

in het beleidsplan was de uitbreiding van het aantal uren voor 

betaald parkeren binnen het restrictiegebied van 18.00 uur 

naar 21.00 uur. Voor het gebied levendaal-oost gold betaald 

parkeren van 09.00 tot 18.00 uur. Het nieuwe beleid heeft tot 

gevolg dat de parkeeroverlast in onze wijk en met name op de 

lammenschansweg en de Zoeterwoudsesingel nog meer toe

neemt. Wat hierbij waarschijnlijk ook een rol speelt is de ver

anderde rijrichting op de Jan v. Houtkade en de 

Zoeterwoudsesingel in de aangrenzende Tuinstad- Staalwijk. 

Het door ons ingediende bezwaarschrift was echter door de 

gemeente tenijde geschoven. Overigens verbaasde het ons 

zelfs, dat behalve het bezwaar van ons als WG parkeren, er ver

der geen enkele reactie was binnengekomen. Zou l eiden dan 

toch een slaapstad zijn? In antwoord op ons bezwaarschrift 

kregen we de suggestie om voor onze wijk betaald parkeren te 

overwegen. De werkgroep parkeren is echter de mening toe

gedaan dat het parkeerprobleem primair een probleem van de 

binnenstad is. Het kán niet zo zijn, dat bewoners in de schil 

Alchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappaldt 

Van Bemmelenstraat 21 
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143 
e-ma! al.chemilla@1nter.nl.nel 

Folder op aanvraag 

om het centrum de dupe worden van een dergelijk beleid en 

de ergernis hiervan slechts afkunnen kopen door noodge• 

dwongen te kiezen voor betaald parkeren. 

In Vreewijk is met ingang van januari 2003 betaald parkeren 

ingevoerd. Slechts 51"Ao was destijds v6ór invoering hiervan. 

Het gevolg laat zich raden: veel lege parkeerplaatsen in Vree

wijk en overvolle straten met (fout•) geparkeerde auto's in de 

aangrenzende wijk Tuinstad-Staalwijk. Met het oog op die 

zorgwekkende en onveilige ontwikkeling heeft het bestuur van 

de 'geplaagde' wijk ad hoc een overlegavond georganiseerd 

waarbij de leden van de WG Parkeren uit deze wijk ook te gast 

waren. De emoties liepen hoog op en veel ideeen die werden 

geopperd, waren al zo vaak genoe md en ter overweging aan 

de gemeente voorgelegd. Zo ook het gebruik van onder meer 

de ' blauwe kaart' ofwel parkeerschijf. Dat het leidsch Dag

blad onthult dat een der collegepanijen een ondenoek wil in

stellen naar het gebruik van de z.g.n. blauwe kaan, klinkt 

hoopgevend. 

Naar aanleiding van deze avond is besloten om weer geza

menlijk op te trekken met alle venegenwoordigers van de 

wijken rond het centrum en in overleg te treden met de ge

meente. Tot op heden zijn onze standpunten omtrent het 

oplossen van het parkeerprobleem niet veranderd. De WG 

Parkeren fungeert als spreekbuis voor de wijk. Zijn er wat u 

betreft misschien inmiddels andere zienswijzen nodigl 

laat het ons dan weten door te reageren naar de WG 

Parkeren, Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ l eiden. Of doe 

mee aan de discussie op de website van de wijkvereniging 

www.profburgwijk.nl en reageer in het forum op de mening 

van andere wijkbewoners. 

Korevaarstraat 51 
2313 JE Leiden 

WerkGroep Parkeren 

[/Jaint,'ng J:adg 
Lijstenmakerlf 

Tel: 0715121613 
Fax: 071 5143 45 40 
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~ Optocht l<oninginnedag 
'Neem je kleurplaat mee 

De optocht door de wijk voor kinderen van 4-12 jaar heeft ditjur als thema: circus. 

Acrobaten, clowns, tijgers, leeuwen, directeuren, danseressen en olifanten: grijp je 

kans en loop achter de muziek aan! Er zijn drie prijzen te verdienen voor die circusar

tiesten die het mooiste zi1n verkleed. Verder maak je kans op een pri1s als je de onder

staande circuskleurplaat verandert in een kunstwerk. Alle deelnemers aan de optocht 

krijgen na afloop een vaantje. 

Het is de bedoeling dal je je kleurplaat inlevert bij de stand waar je je inschrijft voor de 

optocht. Dit kan vanaf 9.30 uur. Vergeet niet om je naam en je leeftijd op je kleurplaat 

te zetten! 

ORANJE 
BOVEN 

·--------------------------------------· 

-:--~- ----
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leeftiid 

Alles 'vers van het mes' bij Van Schie 
MUHM1au-•-••LlOOJ -

Op een na laatste buurtsuper in de wijk 

Het echtpaar Van der Voom-van Schie staat sinds 

30 jaar garant voor versproducten op loopafstand. 

Behalve de winkel zijn het rondbrengen van bestel

lingen en het verzorgen van catering voor bedrijven 

belangrijke activiteiten. Theo van der Voorn vertelt 

over zijn drukke bestaan. 

's Morgens om ongeveer 5.00 uur begin ik met hel klaarzetten 

van de bestelhngen en het ontvangen van leveranciers', vertelt 

de 57-Jarige Van der Voorn. 'Daarna breng ,k de bestellingen 

rond: dal doe ik iedere dag van 7.00 tot 12.00 uur. In de flat 

Cronesteyn liggen alle bestelboekjes klaar bij de receptie, dal 

is makkelijk. Veel bestellingen komen telefonisch bonnen, of 

per fax . Ik verzorg regelmatig lunches of buffetten voor bednJ

ven en scholen. Dan moel ,kwel een paar keer heen en weer 

rijden! 

's Middags komen de bestelhngen voor de volgende dag al

weer binnen. Mijn vrouw verzorgt, samen met onze hulp, 

grotendeels de winkel. Vers staat in onze winkel centraal. 

Alles wordt afgesneden waar de mensen bij ZIJn. Verder 

probeer ,k een breed scala aan produe1en te voeren, zoals 

ltaloaanse produe1en, wijnen en veel soorten boer. 

Mijn vrouw is door de lange winkeluren (we ziJn alleen op dins

dagmiddag gesloten) erg gebonden. Dat vindt ze niet altijd 

leuk, maar het kan helaas niet anders.' 

Twee maal 13 

Theo van der Voorn en Marian van Schie verhuisden 30 

jaar geleden van Sassenheim naar de Leidse de Sitterlaan. 

Voor Marian van Schie betekende dit een terugkeer naar het 

huis waar zij samen met 12 broers en zussen opgroeide. 

Van der Voorn: (d,e 

overigens zelf ook 12 

broers en zussen 

heeft): 'ik werkte oor

spronkelijk als verte

genwoordiger in de 

bloemenhandel. 

Ik verloor mijn baan 

op hetzelfde moment 

dat de ouders van 

mijn vrouw besloten 

de winkel te verko

pen. Mede door onze 

contaClen met de familie Menken (van de melkfabnek) t1Jn we 

toen eens goed gun nadenken. Noem hel maar een samen

loop van omstand,gheden. Zo kon het gebeuren dal we, sa

men met onze eerste dochter, gingen wonen in het ouderhJk 

huis van mijn vrouw. En dat ,k me g,ng nchten op een n,euwe 

branche. Later hebben wij nog twee dochters gekregen'. 

'Het bet1g zijn met mensen vind ik het leukste van d11 bedroir. 

vervolgt Van der Voorn. 'Ik vind het prettig als de mensen in 

mijn winkel t1ch op hun gemak voelen. Daar doe ,k mijn best 

voor. Mijn schoonvader zei bij zijn afscheid van de zaak dal h11 

zich vaak een sociaal werker had gevoeld. Dat gevoel heb ik 

soms ook een beetje, hoewel ik de vele contacten heel leuk 

vond. Ik verleen graag een goede service.' 

Gevoelig 
'De jaren gaan wel tellen. Ik ben al 20 jaar hern1apa1iën1. 

Tegeh1kertiJd maak ik veel uren, dal is het nadeel van een zaak 

als deze. Ik denk niet dal ik dil tot mijn 65"' volhoud. 0,1 bete• 

kent dat de winkel over enkele jaren verdwijnt. Jammer, want 

er is een goede boterham aan Ie verdienen. Maar voor jonge

ren is de aankoop van winkel plus woonhuis veel te kostbaar. 

Daarbij komt dat de opleidingen voor de deta,lhandel zich 

vooral richten op grote zaken. 

In deze wijk zijn sinds de jaren dertig zo'n Is melk· en kruide· 

nierszaken geweest ; kijk maar op pagina veertig van het wiJk• 

boek ('Van Stadspolder tot beschermd stadsgezicht'). Straks is 

de supermarkt in de Room burgerlaan de laatste. Hel is voor 

mij een gevoelig punt. Mijn klanten hebben er heus wel begrip 

voor dat ons werkend bestaan eens ophoudt. Maar ik heb toch 

een beetje het gevoel dal ik hen dan in de steek laat.• 

Brigitte van Elburg 
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Hans Elstgeest 

Melchior Treub 

Melchior Trtub, zoon van dt Voorscholrnst burgtmttster 

Jacobus Petrus Trtub en Marit Louise Comaz werd op 18 

Oecrmber 1851 Ie Voorschoten grbortn. In 18g8werd hij tot 

hooglrraar benoemd. rif jaar later moest hij om guondheids• 

ttdtntn afhaken. 

Voorschoten en Leiden 
Geboren tt Voorschoten was Mt lchior dt oudstt van drie 

zoons (twttd• zoon HtC1or werd ttn zeer verdienstelijk 

gynaecoloog en hoogltraar verloskunde tt Leiden en Amsttr• 

dam, jongste zoon Marie Willem Frtderik zou als politicus in 

de Twttdt Kamtr naam gun maken). 

Melchior volgt op jongt lttftijd zijn rerstt ltsstn op de dorps• 

school in Voorschoten en gaat daarna naar dt Gemeentelijke 

HBS tt leiden. Na dut opleiding wilde hij in 1869 in Leiden 

biologie gaan studeren. Op de universiteit van Leiden treft hij 

zijn ltermttsttr en promotor W.F.R. Suringar (hoogleraar in de 

botanie). 

Trtubs studietijd vtrloopl voorspoedig. In zijn studietijd ko

men zijn sympathieen voor dt idttln van Darwin aan de op

pervlakte. Charlts Robert Darwin had in 1859 zijn theorie van 

dt evolutie gepubliceerd in 'On the Origin of Species'. Darwin 

gttft hierin uitleg over zijn theorie 

over htt ontstaan van het leven op 

aardt, trvanuitgaande dat alle le

vensvormen zich uiterst traag htb· 

btn ontwikkeld uit terdtrt 

vormen. Darwin ging uit van htt 

idtt dat individuen (plant of dier) 

motten vechten om te overleven en 

dat daarbij allttn dt sttrkstt dur• 

tot in staat zijn. Etn punt ovtri• 

grns, waarTreub niet in met kon 

De pro essor 
gaan. Trtub was meer grcharmttrd van het principe van dt 

'wtdtnijdst hulp'. 

Darwins bevindingen en throritèn gelden nog stttds als dt 

mttst u nntmt lijkt, ook al is dt theorie in dt loop dtr tijd 

bijgespijkerd en aangrp;ast, de theorie op zoch staat nog 

slttds als ttn huis. 

Trtub, dot in 1873 door d• unoversittit bekroond werd mtt 

goud voor ttn ondtnot k dat in opdracht van deztlfde univtr• 

sittit was uitgevoerd vtrwt rktt en btwtrklt dit ondtnotk tot 

zijn dissertatie waarop hij lattr in htt jaar bij Suringar promo

veerde. Na zijn promotie wordt hij vrijwel dirtct voorgedragen 

om als assistent van Suringar op te trtdtn, waarmtt zijn bota• 

nisch wttrnschapptlijkt ltvtn begint. Dt daar op volgende 

zts jaar blttfhij op dtzt post tn werd hij ,n 1879 lid van dt 

Koninklijk• Akadt mit voor Wtttnschappen. 

Vooralsnog kwam er gttn hoogltraarsambt vrij. Er was in 

Leiden in 1879 al geopperd ttn twttdt lttrstotl voor dt fysio• 

log,scht botanie op Ie ztntn tn Trtub naast Suringar als 

hoogltrur Ie benoemen. Htt fttst ging nitt door, maar ttn 

pu r jaar later kwam t r ttn vacaturt vrij als direCltur van dt 

botan,scht tuin tt Buittnzorg in lndontsiè. Omdat er voor• 

lopig gttn zicht was op ttn hoogltraarsfunC1ie in eigen land 

besloot Trtub dtzt vacaturt lt gun vervullen en vertrok naar 

dt Nederlandse kolonot. 

Buitenzorg (Bogor) 
Enkele tientallen kilomtttrs onder Jakarta op het eiland 

Java ligt dt stad Bogor. Bogor was in 1745 door een zrkere Van 

lmhofr als particulier buittnvtrblijf gtsticht en krreg de naam 

Buitt nzorg. In 1815 vertrok dt Amsterdamse hoogleraar plant· 

kunde C. G. C. Rtinwardt naar Ntdtrlands Oost-Indië en heeft 

naast zijn verdiensten voor het onderwijs aldaar en de stich• 

ting van de grntts• tn heelkundige dienst, dt plantentuin 

Bloemenkiosk 

Lammenschans 

Tegeno,·er stalion L:immcnschans 
Tel071 5141812 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen en p/a111e11 

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

grs11ch1 en beheerd. Reinwardl keerde in 182 z terug naar 

Ntdtrland (Leiden). De hoogt1Jdagrn van 8u11enzorg brg,n• 

nen on 1868 als het dirtCleurschap door R. H. C. C. Scheffer 

wordt overgenomen. Oezt weet twaalf Jur lang dt plantentuin 

101 grote blot, tt brtngrn waarna hij ,n 188o wordt opgevolgd 

door Mtlchior Trtub. 

Dezer dagen is dt botanisch• tuin, Ktbun Raja lndonesia nog 

stttds wereldberoemd. 8u,1enzorg httft na dt onafhankthJk• 

heid ook dienst gedaan als buitt nverbhjf van lndonrs,scht 

prtsidt ntt n (SoekarnolSuharto). 

Trtubs vtrbhJf Ie Buittnzorg os van groot belang voor dt plan• 

ttntuin grwttst, verwaarloosde delen als het Herbarium, 

het Mustum en dt Bibliothttk wtrdtn in ere hersteld en g•· 

ltidt liJk grotidt dt plantentuin uit tot een belangrijk ondtr· 

zor ksctntrum voor dt tropische plantkunde. 

NUHHUU - ANll.1001 -

Naast zoin wetr nschappeliJkt werkzaamheden was hoJ uotgtvtr 

van het bulletin 'Mtdtdttlingrn u11 's lands Plantentuin' en 

'Ttysmannia' ttn populair-wetrnschappehJk blad. In 1890 

oprochter van dt 'Maat5chapp1j' ter Btvordenng van htt Na• 

tuurkundog Ondtnotk der Ntdtr1andscht Kolonifn (Trrub• 

Maatschappij) en van het ttrstt internationale biologische 

protfsm,on ter wereld. 

Op H november 18g8 wordt Treub toch benoemd tot hoogl•• 

raar, wr hswaar zonder lttrslotl. Buottnzorg was gttn universi• 

!tot en ook op de rrst van Java was dtzt niet Ie vinden. Trrub 

krttg dt titel dan ook wegens zijn bijzondtrt verdiensten voor 

dt wttrnschap. 

St. Raphaël 
Laltr in dat ztlfdr JUr trtt d Melchior op 7 maart in htt 

huwt hJk met Antointnt Petronella Vogel (ZIJ kwam uit ttn 

vooraanstaande Ronerdamst famoht en btzocht rtgrlmat1g 

dt plantentuin op Java). 

Trtub had in 1909 onlilag genomen als dortCltur van dt plan• 

1en1u1n en het departement wegens guondheidsrtdrntn: 

malaroa. Z• vertrokken uit Bu1ttnzorg om zich on St. Raphael. 

ttn plaats aan dt Franst R1viera, tt gaan ves!lgt n. Mtlchior 

Trtub overlttd daar aan ttn ernstig• malaria-aanval op 

3 oktober 1910. 

·--------------------------- ------ - -- ---------------------- -- -- --- --
Hobby Computer Club in de wijk 

HCC, dt vereniging voor computergt bruiktrs is in dt rrgio 

leiden actief mtt 7 verschillende bijrenkomsttn per maand. 

Dt 3• dinsdag van dt maand is er ten clubavond in dt aula van 

het Bonavanturacollrg• aan de Burggravrnlaan in Leiden. Van 

20.00 tot 22.00 uur worden er diverse demonstraties gegeven 

t n in dt bovenzaal wordt ren lezing gehouden. Er is ten klein 

inttrnei caf,, ten uitgtbrtide ltestaft l en mogelojkhtid om 

met andere computtrgtbruikers in contaCI tt komen en mis

schien ten aantal computerproblemen op lt losstn. Zowel dt 

beginnende als dt gevorderde gebruiker komt aan zoJn trtk· 

ken. Op dtzt lokatie is vttl kennis aanwrzig over inbouw van 

hardware, video- en bttldbewerking, webpagina's maken, 

Windows en lnterntt. Gtinttresttrdrn zijn welkom, maar nitt• 

HCC· 
leden missen ttn aantal voordelen zoals het HCCnet interntt· 

abonntmtnl, htt maandblad Computtrtotaal t n diverse an• 

dert consumtntrnkortingtn. Meer informatie is tt vinden op 

www.ltidtn.hccntt.nl. Daar staan dt overige 6 aClivittittn in 

dt r,gio Leiden btsproken en worden dt onderwerpen voor dt 

lrzingtn bekend gemaakt. Telefonische informatie bij de coor• 

dinator Cor Spierenburg 071 5413400. 
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Pastoor Smith van de Petrusparochie: 

'Ik vertel graag over de rijkdom 
van het geloof' 

Jeroen Hans Smith is sinds ruim een jaar pastoor van 

zowel de Petrusparochie als de Jozef parochie aan 

de Herensingel. Hij schreef boeken over historisch

religieuze onderwerpen, is redactielid van het katho

lieke magazine ' Inspiratie' en coordinator van de 

Alpha-cursus. Een gesprek met een 39-jarige priester 

van het Bisdom Rotterdam, die zich t ijdens zijn 

studie bekeerde tot het katholieke geloof. 

metste teksten die je tijdens deze studie bestudeert zijn reli

gieus van aard. Zo stuitte ik op het verhaal van "De liJkwade 

van Turijn". Dit is een doek waarin volgens de overlevering het 

lichaam van Christus werd gewikkeld, nadat zijn apostelen het 

van het kruis hadden gehaald. 

Door me zo in dit verhaal te verdiepen (Smith schreef er later 

een boek over), kwam ik in contact met een nieuwe wereld. 

Ik kwam erachter dat het geloof, ondanks alle tegengeluiden, 

wel degelijk mooi en positief is. Vooral de ononderbroken tra• 

dotoe spreekt tot de verbeelding. De taal van Christus staat be

schreven ,n teksten van de eerste tot de twintigste eeuw. 

Die taal bestaat nog steeds. Het lezen van die teksten heeft 

me gevormd'. 

Smith bekeerde zoch tot het katholieke geloof en verbleef na 

zoJn afstuderen twee jaar in een klooster in Kortrijk. Daarna 

wost hij het zeker; hij wilde priester worden. Hij volgde de 

daartoe verplichte opleiding theologie en werd viereneenhalf 

jaar geleden tot priester gewijd. Zijn eerste parochie was in de 

Parkstraat in Den Haag. Een mooie parochie, waar hij werd 

begeleid door een oudere priester. In leiden, de stad uit zijn 

studietijd, os hij eindverantwoordelijk priester. 'Vanwege het 

grote tekort aan priesters gaat dat snel tegenwoordig', zegt 

Smith hierover. 

Mooie momenten 

Het eerste jaar in zijn nieuwe parochie kende voor Smith 

veel mooie momenten. ' Ik vind de momenten dat je als paro· 

chie samen iets viert, bijvoorbeeld de eerste communie of het 

Petrusfeest, heel bijzonder. Er wordt in onze parochie prachtig 

gezongen. Ik ga graag voor in een viering. Als er in de kerk 
'Het fort wordt hier goed bewaakt', ztgt Smith verwijzend naar geen misviering is, vier ik die thuis. 

de vele vrijwilligers die rondlopen in de oude pastorie aan de Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ook uitvaart· 
lorzentzkade. Hij vervolgt: 'kerkgemeenschappen draaien op 

vrijwilligers. Deze kerk heeft een jaar lang geen pastoor ge

had. Dankzij de inzet van die vrijwilligers ging alles door. Het 

valt me trouwens op hoezeer alles in deze parochie goed ver• 

zorgden geregeld is. In mijn andere parochie aan de Heren

singel gaat het er allemaal wat informeler aan toe. Een mooie 
combinatie'. 

Lijkwade 

Zijn studie klassieke talen leidde Smith, zoals hij dat zelf 

omschrijft 'de wereld van het geloofbinnen'. Hij legt uit: 'de 

diensten maken veel indruk op me. Zij vormen een belangrijk 

onderdeel van mijn werk, evenals het bezoeken van zieken. 

Ook dan tref ik veel ouderen, die mij soms te kennen geven 

dat ik "nog veel moet meemaken". Daar hebben ze gelijk in.' 

Levensvragen 

In de boodschap die Smith als priester uitdraagt staat de 

' rijkdom van het geloof' centraal. Smith: •geloven verrijkt je 

leven door de aanwtzigheid van God en biedt steun bij moei• 

lijke tijden. Om te geloven heb je de kerk nodig; de schriften 

die daar worden geopenbaard maken het mogelijk om God te 

leren kennen. Immers, alleen aan iemand die je werkelijk kent 

kun Je Je toevertrouwen'. 

Smith beseft dat nog maar weinig van zijn leeftijdsgenoten zijn 

boodschap (willen) horen. De kerk vergriJst. Zo ook de Petrus

parochie: de gemiddelde leefiijd van de corca zooo mensen 

d,e boJ de Petrusparoch,e staan ongeschreven os hoog. TegeloJk 

valt het Smith op dat veel dertigers en veertigers 'levensvra

gen' hebben. 'Je moet ,ets hebben als kerk om daar antwoord 

op te geven', vindt Smith. 

Cursus 
Een van die antwoorden os de zogenaamde Alpha-cursus. 

Oot os een laagdrempeloge cursus (je hoeft n,et katholiek te " Jn 

om mee te doen) om mensen de gelegenheid te geven het 

Buurthuis Roomburg bl ijft 

Het actiecomitl Behoud Room burg bemoeit 1ich niet 

met het connict tussen de Leidse Welzijnsorganisatie 

(lWO) en de gemeenteraad. 'Wij willen gewoon dat het 

open blijft!' 

Midden on het knutselseizoen en dan zo'n knullige brief', ver• 

woorden Gerard Bakker en Hannelore Maier van het act,ecom,te 

hun verontwaardiging. Die brief is een brief die alle gebruikers 

van buunhu,s Roomburg (amper een Jaar na de feesteliJke ope• 

n,ng op de huidige locatie) op 20 januari ontvingen van de lWO. 

Het buunhuis, zo luidde de boodschap, zou moeten sluiten om• 

dat de lWO de begroting niet rondkrijgt en de gemeente niet 

over de boeg komt met meer geld. 

'Navraag bij directeur Gen-Jan Comel leerde ons dat de LWO 

prioriteuen moet stellen en zich daarbij richt op kansarme wiJ

ken', vertellen Bakker en Ma,er. 'Net alsof iedereen hier van 

hockey en tennis houdt. Om maar niet de spreken van alle dames 

en heren doe hier met hun rollator naar toe komen voor een fana

tiek potje bridge of om te boetseren.' 

Het actiecomitt verzamelde een flink aantal handtekeningen 

en stuurde die, vergezeld van een protestbrief, naar gemeente 

en lWO. Tevens organiseerde zij op 12 februari een 'protest• 

knutselbijeenkomst' in de hal van het stadhuis. Er waren onge

veer zestig gebruikers van het buurthuis aanwezig en SJaan 

Schouten, doe al twintig jaar vrijwilligerswerk doet in de wijk, 

hield een mooie speech. Zo memoreerde zij fijntjes dat het nu de 

vierde maal is dat buurthuis Room burg op straat wordt gezet. 

Schande! De dag daarna, in de studio van Rad,o Holland Cen· 
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chnsteloJke geloof te verkennen. In de cursus verwoorden 

mensen wat ze van het geloof vinden. Het is een wereld"'••· 

de cursus doe nu ,n Katholiek leiden voor de tweede keer 

draait. Volgend Jaar hoopt Smith met de vervolgcursus 

('van weten naar beleven') van stante gaan. Hij beschouwt 

het als een pren,ge boJkomst,ghe,d dat hij door de cursus

sen meer mensen leen kennen, ook uit de wijk. 

Smith vindt een hechtere samenwerk,ng tussen parochies 

uot verschillende dorpen, steden en landen belangrijk. 

Op doe manier kun je de stem van de kerk beter laten horen, 

ook b•J maatschappelojke kwesties. 'Zo levert het geloof - in 

al haar riJkdom - een numge boJdrage aan boJvoorbeeld het 

debat over de oorlog in Irak', is llJn overtuog,ng. 

Brigitte van Elburg 

tra al herhaalde ze haar boodschap voor de luisteraars. 

Het actoecom,ti os tevreden met de geboekte resultaten. 

Wethouder Hans Buijing heeft hen verzekerd dat de ge

meente het buurtcentrum niet laat dichtgaan. 'Het heeft 

iedereen verbaasd dat er zoveel mensen gebru,k maken van 

buurthuis Roomburg', geven Bakker en Maoer als verklaring 

voor het snelle resultaat. 'Op deze manier willen we nog wel 

een keer actie voeren'I 

Brigitte van Elburg 

Pl'lfl de Haan, Ger.ud Bakktt tn Sjun Schoutu (foto Hannclore M.a1tr). 
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Mijmeren onder de Meidoorn 
'Veel groene knoppen bij elkaar, 

de meidoorn wordt weer mooi dit jaar' ... 

(Cicely Mary Barker) 

Mijmeren kun je onder de Meidoorn aan de 

lorenukade tegenover nummer 31. Op een 

zonnige voorjaarsdag zou je daar met de 

rug tegen de stam van deze boom op de 

grond kunnen gaan zitten en kunnen mij

meren over de vraag: Waarom komen u,t de 

groene knoppen van deze boom witte en uit 

die van de Kap1eynstraat rode bloemetjes/ 

Hel zijn ongetwijfeld verschillende soorten. 

De Meidoorn aan de lorenakade is de w11 

bloeiende eens1ijlige Cta1a ,9u1 monogyno 

Jacq. en die in de Kapteynstraat de tweestij

loge Cra10,9u1 la, v19010 (Poir) OC. Deze laat• 

ste soort heeft witte, roze of rode 

bloemetjes die enkel of dubbel kunnen zijn. 

De Meidoorns worden vaak onderling of 

met andere soorten gekruist en dat heeft 

invloed op de kleur van de bloemen en de 

vorm van de bladeren. Volgens Heukel's 

flora van Nederland vormen Meidoornsoor

ten geheel of gedeeltelijk vruchtbare basl· 

aarden. Dit bemoeilijkt de delerminatie. 

Mogelijk 11in de hier besproken bomen ook 

nie1 raszuiver. De bloemetjes van de eenstij

1 
1 ... · , J 

lige soort hebben - de naam zegt het al -één stijl, de bladeren 

zijn meestal tot of over de helft ingesneden. Die van de 

tweest1Jlige kunnen volgens de flora 2, 3 of soms 4 stijlen heb• 

ben; de bladeren zijn minder ingesneden dan die van de 

eenstijlige Meidoorn. 

Men kan zich al mijmerend ook afvragen: Waarom heef\ deze 

witte Meidoorn de vorm van een boom en heeft het witte 

exemplaar dat s meter verderop staat meer het uiterlijk van 

een struik? En waarom zijn de Meidoorns in de duinen vaker 

st ruiken en geen bomen? 

Van nature is de Meidoorn een struik; de boomvorm is door 

menselijke manipulatie tot stand gekomen. 

Als je je -onder de bloeiende Meidoorn zittend - op deze 

boom concentreert kan het bijna niet anders dan dat je door 

de heerlijke geur wordt getroffen. Deze geur trekt veel insec• 

ten aan voor bestuiving, zoals zweefvliegen, aasvliegen, wes• 

pen, en kevers. De slamper is vroeger rijp dan de meeldraden 

Rinny E. Kooi 

he1geen de kruisbestuiving bevordert. In het najaar worden 

felrode vruchten (1,5 cm) gevormd met daarin een harde pit. 

leder bloemetje van de eenstijlige Meidoorn levert slechts één 

bes; de tweestijlige vormt per bloempje soms twee of drie 

vruchten. De bessen zijn eetbaar maar niet lekker. Voor het 

maken van medicijnen gebruikt men producten van de Mei

doorn als bladeren en bessen. De bessen kunnen gebruikt 
worden als men wil vermageren. 

Volgens C.A.Backer's Verklarend woordenboek is "Cro10,9u1• 

de latijnse transcriptie van de oude Griekse plantennaam kro· 

tai9as, waarmede een niet nader bekende boom werd aange· 

duid. Deze naam werd later aan het geslacht van de Meidoorn 

gegeven en heeft dus niets met bepaalde kenmerken van Mei• 

doorns te maken. Lo,ui9ata betekent "kaal maken" of"glad 

maken". Meidoorns zijn volgens mij niet kaal of glad. De 

soortnaam van de tweestijlige slaat dus ook niet op een ken· 

merk. Dit in tegenstelling tot de soortnaam mono9yno voor de 

eenst1Jloge Meidoorn wat "een enkele sliJI dragend" be1ekent. 

Bij ons komt in de natuur de tweestijl1ge Meidoorn zeer zelden 

voor. Deze Meidoorn mat op de Rode Lijst, de lijst van be· 

dreigde planten en dieren. Volgens Ruud van der MeiJden, 

medewerker van het Nationaal Herbarium Nederland, wordt 

de tweestijlige Meidoorn 1n Engeland bedreigd door in kruising 

met de eenstijlige, waarbij in de loop der t1Jd de lo,u19a1a ge• 

nen schiJnen te verdwiinen. Of iets dergelijks ook 1n ons land 

gebeurt 1s niet onderzocht. 

De Meidoorn stelt weinig eisen aan de bodem, maar llJn opt1· 

male groei bereikt hij op voedselhoudende, leemachtige kalk

rijke gronden. Cra1a,9u1 wortelt zeer oppervlakkig. Het 

wortelstelsel is niet erg uitgebreid. waardoor hij opgesnoeid 

tot een boom(pje) b1ina steeds scheef groeit door de wind. 

Dat kan je ook 21en aan de bomen ,n de Kapteynstraat. Recht

zetten heeft wt1n1g zin omdat de boom korte IIJd later weer 

scheef siaat. 

Diverse soorten insecten kunnen op de Meidoorn worden aan

geiroffen. In de duinen worden de bomen soms kaal gevreten 

door rupsen van de Stippel mot Yponom,uto pad,llus LAls ZIJ 

hun voedselplanten kaalvreten pakken ze deze ,n in grote hoe

veelheden spinsel. Ook de Kardinaalsmuts of de Vogelkers 

wordt vaak door Stippelmotten kaalgevre1en. Dat 1s ,n het 

voorjaar vaak goed te zien in Cronesteijn. Het betref\ dan 

andere soorten Stippelmotten waarvan hun rupsen geen Mei

doorn eten. Ik vermoed dat de bomen langs de lorenzkade 

en in de Kapteynstraat niet erg aantrekkelijk zijn voor Stippel· 

motten. Als dat wel zo was zouden ze er wel af en toe wel op 
zitten 

De Meidoorn is een inheemse soort die in het Tertiair al in 

Europa voorkwam. Verondersteld mag worden dat deze plant 

ook in de omgeving van Leiden groeide. De naam Meijdendel 

- het duingebied tussen Den Haag en Wassenaar- komt waar• 

schijn lijk van "dal van de Meidoorn". De boom wordt 80-120 

hn1tijli1c (onder) en twustijlige meidoorn, 
Stltkend door ).F. Obbts. 
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jaar oud en bereikt een hoogte van 5·7 meter. Het ,s een rela• 

t1ef populaire soort d,e vaak 11,ordt aangeplant. Op de Leidse 

gemeenteloJke rangliJst uit 1999 van aangeplante bomen stond 

dat er 2027 Meidoorns waren aangeplant en deze boom neemt 

daarmee de zevende plaats in. Er bestaan in ons land diverse 

liJsten van monumeniale bomen. Ondanks het feit dat de 

Meidoorn populair ,s komt deze niet vaak op die loJsten voor. 

Gemeentes zouden b1J de keuze van planten in een straat reke

ning kunnen houden met de naam van de straat. In het alge• 

meen wordt dat weinig gedaan. In de Meidoornstraat in de 

Tuinstadwijk in leiden staan gelukkig wel Meidoorns; dat zal 

wel geen toeval 111n. 

De Meidoorn wordt- ondanks zijn doorns - een vr,endelijke 

plant genoemd die onder veel namen voorkomt: Meibloemen• 

boom. Witte doorn, Haagappel boom of Hagedoorn. Hoewel 

vriendehJk111 In Haute Bretagne bestaat de spreuk "God sch1tp 

dt apptl· ,n dt pmnboom maar dt du1u,ls, oop dt 1ttk,h9, ha9t· 

doorn·. Het hout van de Me,doom wordt soms wel gebruikt 

voor gereedschap. Vroeger werden Meidoorns vaak gebruikt 

als afscherming voor vee. Vandaar ook de naam Hagedoorn. 

De Meidoorn 1s het symbool van de lente, van de bloei en de 

vruchtbaarheid. De boom wordt veel beJubeld in spreekwoor• 

den, liedies en njmp,es. Ook speelt de boom een belangriJke 

rol in het volksgeloof en de mythologie. Zo zou het omhakken 

van een (bloeiende) Meidoorn ongeluk brengen. Als dat inder

daad waar zou zijn zouden "boomonverlaten• het kappen wel 

latenl Laten 11,e in ieder geval hopen dat de Meidoorns aan de 

lorentzkade en in de Kapteynstraat dit lot nog lang u i worden 

bespaard. Dan kunnen we nog jaren mijmeren onder deze 

meidoorns. 
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i Stadsdeel Zuid heeft 36.576 
'wijkchefs 

-J 

Zoals h•t N•derlands •lftal 

16 miljoen bondscoaches h••ft, 

k•nt d• g•m••nt•lijke afdeling 

Wijkbeh•er van Stadsd••I Zuid 

36.576 wijkchefs. 

Hans H•shusius is sinds decem· 

ber 1001 ch•fWijkbeh•er van 

t•am Zuid waar onze wijk d••I 

van uitmaakt. Volg•ns Hans zijn 

all• 36.576 wijkbewoners 

•rvaringsdeskundig• op h•t gebied van bestrating, 

gro•nond•rhoud •n inrichting van d• op•nbare ruimte. 

Als g•boren • n getog•n l eid•naar werkt Hans Heshusius al 

ruim twintig jaar bij de gemeente leiden. Aanvankelijk bij de 

afdeling Woonruimteverdeling en later bij Sociale Zaken en de 

Stads bank. Hans: "In mijn vorige twee functies was ik leiding

gevende en als wijkchefkomt dat samen met mijn ervaring 

met klanten en dienstverlening goed van pas•. 

Zwerfvuil 
Om met een team van 28 medewerk•~ een gebied van 

10,31 vierkante kilometer te onderhouden, schoon te houden 

en te beheren is organisatorisch een zware klus. Er wordt zo

veel mogelijk gewerkt in schema's en onderhoudsbestekken, 

waarbij ook op calamiteiten ingespeeld moet kunnen worden. 

"Glas op de weg of een defect speeltoestel zijn dingen waar we 

meteen op af moeten omdat daarmee de veiligheid in gevaar 

komt", aldus Hans. 

Veel mensen denken dat vegen, herbestraten en groen onder• 

houd door de gemeente op dezelfde manier gedaan kan wor• 

den als ze in hun eigen tuin gewend zijn. "Weliswaar zijn wij 

professionals, maar het is ook voor ons niet altijd mogelijk om 

te doen wat we eigenlijk zouden willen", zegt Hans. "Neem 

het voorbeeld van het zwerfvuil. Om je werkzaamheden te 

plannen moet je uitgaan van een zekere frequentie van vegen 

en prullenbakken legen. Prullenbakken worden wekelijks ge

leegd, de hele wijk wordt eens in de zes weken geveegd. Als de 

prullen op straat worden gegooid terwijl je net hebt geveegd 

kunnen die in theorie dus zes weken blijven liggen.• 

Met name het gebied rondom de scholen aan de Fruinlaan en 

de Kernstraat baart Hans Heshusius zorgen. Het plaatsen van 

extra prullenbakken is geen garantie dat het zwerfvuilpro· 

bleem daar afneemt, want die bakken moeten ook weer ge• 

leegd worden. Hans: "Ik wil een plan ontwikkelen om in 

gezamenlijk overleg met de scholen tot een oplossing te ko

men. Wij plaatsen prullenbakken en de scholen nemen de ver

antwoordelijkheid ze te legen. Wij voeren dan het vuil weer 

af". Maar de echte oorzaak van de vervuiling ligt toch vaak bij 

de mentaliteit van mensen. Het gemak waarmee blikjes, 

snoeppapiertjes en andere rommel op straat worden gegooid 

is voor de medewerk•~ van Wijkbeheer soms zeer frustrerend. 

Hans: "Stel je voor datje net een aantal straten hebt geveegd 

en schoongemaakt en terwijl je je omdraait ligt het alweer vol. 

Daar kan je wel eens moedeloos van worden". 

Overleg 

Samenwerking is vaker de basis voor een beter resultaat. 

De tijd dat de gemeente op eigen houtje bepaalde wat er ge

beurde en de burger maar moest afwachten is volgens Hans 

voorbij. Hans: "Je ziet dat mensen zich steeds meer betrokken 

voelen bij hun directe woonomgeving. Natuurlijk moeten 

klachten over vuil, losliggende tegels en kapot straatmeubilair 

doorgegeven worden aan het servicepunt Woonomgeving (tel. 

5165501, red.), maar daarnaast moet er constructief overleg 

zijn met vertegenwoordigers van wijken om het beheer en on· 

derhoud van de straten en het groen afte stemmen op de wen

sen van bewoners•. Daarom ziet Hans ook veel heil in een 

overleg met de Wijkvereniging Professoren- en Burgemees

terswijk. Bewoners van deze wijken zijn kritisch, maar ook 

realistisch volgens Hans. 

Leefbaarheidsplatform 
Wijkbeheer werkt nauw samen met de lWO, de politie en 

de woningcorporaties. In dit zogenaamde leefbaarheidsplat· 

form wordt regelmatig gesproken over specir.eke zaken die in 

de wijk spelen. Veiligheid is daarin een terugkomend onder· 

werp, maar ook hoe voorzieningen voor senioren en jongeren 

gezamenlijk kunnen worden gerealiseerd. Hans: "Met name 

de wijkagenten hebben veel contacten in de wijk en weten 

goed wat er leeft . Wij treden dan vooral faciliterend op: 

snoeien van een als onveilig ervaren bossage, repareren van 

kapotte trottoirs of het bijplaatsen van een prullenbak". De 

overlast van hangjongeren blij~ een punt van aandacht in de 

wijk. Zo is twee jaar gelden de blokhut in het Park Roomburg 

in de fik gestoken en staan de restanten er nog steeds. Hans: 

"Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat deze voor· 

ziening er was. Na de brand is er eigenlijk nog geen besluit 

genomen wat er nu mee gaat gebeuren. Aanvankelijk was het 

plan de hut te slopen, maar nu de daders van de brandstich-

ting zijn gepakt en veroordeeld zijn tot het betalen van de 

reparatiekosten werpt dat weer een ander licht op de zaak. 

In ieder geval moet er dit jaar een besluit worden genomen 

waarin omwonenden worden gekend." 

Het voortbestaan van de hangplek hangt ook samen met de 

ontwikkelingen op het terrein van de korfbalvereniging aan de 

Zoeterwoudsesingel. Er z,jn plannen om daar een trapveldje te 

maken en wellicht ook een skatevoorziening. Als dat op die 

plek niet kan, dan komen een aantal andere locaties in beeld, 

zoals Park Room burg waar nu de blokhut staat. 

!'ark Roomburg 
In onze wijk is voor Wijkbeheer het Park Roomburg erg 

actueel. Hoewel de projectleiding van de hersteloperatie op 

het "hoofdkantoor", het Stadsbouwhuis, ligt houdt het team 

van stadsdeel Zuid nauwgezet toezicht op de werkzaamheden. 

Hans: "Van de ervaringen met de vorige renovatie hebben we 

geleerd. Er wordt niet meer met zwaar materieel in het pari< 

gereden, zeker niet onder natte omstandigheden en het spit• 

werk in de beplantingsvakken en onder de bomen wordt gro

tendeels met de hand gedaan. De hovenier die de 

werkzaamheden uitvoert blijft nog twee jaar verantwoordelijk 

voor het onderhoud. Dat betekent dat alles wat daarna naar 

boven mocht komen aan onverwachte tegenvallers het risico 

Nieuws van Lorentzhof 

Dit jaar bestaat Zorgcentrum lorentzhof 30 jaar en natuurlijk 

wordt dat gevierd met allerlei activiteiten in de week van zater· 

dag 17 mei t/m zondag 25 mei a.s. 

Deze feestweek wordt geopend met een voorjaarsmarkt en 

voorafgaand aan de markt hopen wij een fanfare of dweilor

kest bereid te vinden om deze middag feestelijk te openen met 

muziek in de wijk en op het terrein van l orentzhof. 

Om een extra feestelijk tintje te geven aan de voorjaarsmarkt 

nodigen wij kinderen (uit de buurt) uit om muziek te komen 

maken op het terrein van Lorentzhof. Kinderen die dit leuk vin

den kunnen dit opgeven bij de Receptie van Lorentzhof of bij 

Magda Louwerse ofBerry Schouten. Het lijkt de feestcommis

sie leuk om er deze keer een heel wijkgebeuren van te maken. 

Ideeën zijn natuurl ijk welkom. 

U bent als (senior) wijkbewoner van harte welkom in lorentz· 

hof en u kunt van allerlei diensten en activiteiten gebruikma

ken. l orentzhofis een officicfle uitleenpost van de 

bibliotheek. De bibliotheek in Lorentzhofis geopend op maan· 

dagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmorgen. 
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van de hovenier ,s. • Wel zal Wijkbeheer zelf het park blijven 

schoonhouden van zwerfvuil. 

Wijkplan 
Naast park Room burg zijn er ook andere ,aken die spelen. 

Zo u i in de Rijndijkbuurt dit jaar een groot deel van de straat

bomen worden vervangen. Vorig jaar stuurde de gemeente 

een brief rond met de plannen die voornamelijk in de Duyven

dakstraat voor nogal wat protest hebben gezorgd. "We heb

ben die plannen toen meteen terzijde gelegd en zijn eerst met 

de bewoners gaan praten. De tuinmannen hebben in de straat 

aan de bewone~ laten zien wat de staat was waarin de bomen 

verkeerden en zo uitgelegd waarom de bomen vervangen 

moesten worden. Bewone~ begrepen op d ie manier de nood

zaak en waardeerden de manier waarop we dat, alsnog, heb

ben aangepakt", zegt Hans. 

De plannen van de gemeente voor onze wijk worden elk jaar in 

een wijkplan gepresenteerd. Eind deze maand zal het wijkplan 

stadsdeel Zuid voor 1003 uitkomen. Het is gratis afte halen op 

het wijkonderkomen aan de Boshuizerlaan 5, maar natuurlijk 

ook bij de gemeentelijke informatiebalies in het Stadhuis en 

het Stadsbouwhuis. 

Rob Broekstra 

Verder kunt u -als u vragen hebt over internet, e-mail of het 

gebruik van de computer• op woensdagmorgen terecht in ons 

internetcaft!, waar u met raad en daad terzijde gestaan wordt 

door Marianne van Velzen. 

In het restaurant kunt u iedere dag •tussen de middag· terecht 

voor een warme maaltijd. Geen zin om te koken? Kom gerust 

eens langs; bij de receptie kunt te kennen geven dat u bij ons 

wilt eten. 
Als u de website van Lorentzhof bezoekt: www.lorentzhof.nl 

dan ziet u daar behalve heel veel wetenswaardigheden over 

Lorentzhof ook vermeld wanneer er optredens zijn in de re· 

creatiezaal. Tegen een geringe vergoeding kunt u als wijkbe

woner deze avonden bezoeken en genieten van bijvoorbeeld 

mooie operetteklanken of interessante diabeelden. 

Mocht u na het lezen van dit artikel over het een of ander na· 

dere informatie wensen dan kunt contact opnemen met de 

receptie van Lorentzhof. Of met Magda Louwerse. 
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Na een lange tijd van onduidelijkheid, ook voor 

nieuwsgierige wijkbewoners, kon Fitlnvest in sep

tember vorig jaar het voormalige ABN-AMRO kantoor 

aan de Zeemanlaan huren. Verticale lamellen ontne· 

men de belangstellende wijkbewoner elk zicht op de 

activiteiten die er binnen plaatsvinden. Tijd voor een 

aantal vragen aan Peter Visser van Fitlnvest. 

Wat is er gebeurd achter de lamellen? 
Peter: Er moest direct ingrijpend verbouwd worden om 

de werkruimten geschikt te maken voor de activiteiien van 

Fitlnvest. Zo werden er kleedkamers met doucheruimten 

gemaakt, een vergader,aal en kantoorruimte en natuurlijk 

een grote trainingsruimlt. 

De hoofdingang werd verplaatst van de voorzijde aan de Zee• 

manlaan naar de zijkant, in het doorgangspad langs de Petrus

kerk naar de Lammenschansweg. 

Sinds november jl. zijn heel geleidelijk de bedrijfsactiviteiien 

van Fitlnvest naar deze nieuwe locatie overgeplaatst. 

Wat is Fitlnvest? 
Peter: Fitlnvest is een aparte divisie, oorspronkelijk ont

staan uit het Sport-gezondheids-Centrum Visser en Visser Fy

siotherapie aan de van Vollenhovekade, achter de Vredeskerk. 

Fitlnvest is sinds 1998 een zelfstandige onderneming die zich 

richt op aanvullende diensten voor ARBO-diensten en bedrij

vtn. Al deze activiteiten hebben tot doel om eventueel ziekte

verzuim in een bedrijf te verkorten of, beter nog, te 

voorkomen. De belangrijkste activiteiten van Fitlnvest zijn de 

Reïntegratie Trainingen voorwtrknemers die verzuimen ten 

gevolge van chronische arbeidsgerelateerde klachten als bij

voorbeeld langdurige rugklachten, nekklachten (zoals whip

lash), R.S.I., maar ook chronische stressklachten als burn-out. 

Deze mensen zijn vaak al hier en dur onder behandeling ge

weest maar zijn desondanks nog steeds niet in staat om hun 

werk te hervatten. 

Op verwijzing van hun bedrijfsarts en in samenspraak met de 

werkgever kunnen deze mensen een trainingsmodule volgen 

die ze inzicht geeft in hun klachten en de manier waarop ze 

zelf daarmee omgaan. 

Het zijn allemaal programma's die een vaste looptijd hebben 

(meestal 3 maanden) en waarvoor eerst een uitgebreide intake 

moet plaatsvinden om te beoordelen of het programma wel 

voor hen geschikt is. 

Wat doet Fitlnvest nog meer? 
Naast deze Reïntegratie Modules heeft Fitlnvest ook een 

belangrijke PREVENTIE afdeling. 

Hiervoor heeft zij programma's ontwikkeld die juist ten doel 

hebben om ziekteverzuim te voorkomen. 

Preventie-Training bijvoorbeeld is een fysieke conditietraining 

voor werknemers die om bepaalde reden minder goed fysiek 

belastbaar zijn om sommige taken in hun werk uit te voeren. 

Dat kan voor een individuele werknemer zijn maar ook voor 

hele groepen van een bedrijf. Een onderdeel daarvan is de be

drijfsfitness ofwel Preventieve BedrijfsFitheids Training. Hier

van maken onder andere ambtenaren van de gemeente leiden 

en de Brandweer Leiden gebruik van. 

Wat voor medewerkers heeft Fitlnvest ? 
Fitlnvest heeft een team van deskundigen bestaande uit 

(bedrijfs-)artsen, fysiotherapeut-trainers, psychotherapeuten 

en ergonomen om hun activiteiten zo goed mogelijk te onder

bouwen en uit te voeren. Deelname is echter uitsluitend mo

gelijk op verwijzing van de bedrijfs-arts, ARBO-dienst of 

werkgever. Natuurlijk heeft Fitlnvest ook een website (in aan

bouw): www.fitinvest.nl. 

Rob Broekstra 

Fitlnvest 
Centrum voor Reïntegratie Training & 

Verzuim Preventie 

Uitsluitend op verwijzing vnn bedrijfs-arbo arts 
of werkgever, bieden wij: 

Reïntegratie Trainings Modules 
• Burn-Out (of Chronische Stress) 
• Chronische Lngc Rugpijn 
• Nekpijn 
• R.S.I. 
• Schouder / Knieklachten 

Preventie Trainings Programma's 

Voor meer informatie: www.fitinvest.nl 

De Rijn Gouwe Lijn onder Stoom 
NUHttll!:.ZS - Al'.lllOOl 111 

Er is sinds het verschijnen van de vorige 

wijkkrant weer het nodige gebeurd met 

het plan voor de sneltram door leiden. 

In november vorig 1aar heeft de gemeen

teraad het mede door de wijkvereniging 

ingediende verzoek om een referendum 

te houden over het voorkeursstracé voor 

de Rijn Gouwe Lijn door Leiden afgewe

zen en vervolgens een voorkeurstracé 

vastgesteld, dat loopt over de lammen

schanswegen door de Breestraat. Tegen 

de afwijzing heeft de wijkvereniging een 

bezwaarschrift ingediend bij de gemeen

teraad. Hoewel de termijn al weken ver

streken is, heeft de gemeenteraad heeft 

daar nog steeds niet op beslist. Slordig, 

wellicht zijn onze argumenten te veel 

voor ze. 

Op de ingelaste ledenvergadering in december j.l. hebben 

we ons optreden en ons standpunt over de Rijn Gouwe Lijn 

besproken. Een grote meerderheid van de aanwezige wijk

bewoners bleek achter onze kritische houding en het verzoek 

om een referendum te staan. Op de vergadering hebben we er 

voor gekozen om de ontwikkelingen kritisch blijven te volgen, 

maar wel mee te praten over de verdere uitwerking van het 

tracé. Vooral de veiligheid en de gevolgen voor de busverbin

dingen in de wijk hebben onze aandacht. 

sprekers over de sneltram. Wi1 ondersteunen dat tn1t1atief 

van harte. 

Inmiddels hebben alle gemeenten waar de tram doorheen 

gaat njden zich unaniem achter de R11n Gouwe Li1n geschaard 

en probeert de provincie een proef van de grond te kriigen op 

het tra1ect Alphen-Gouda. De tram staat er, maar h11 rijdt nog 

niet. 

Voor het project tekenen zich oveugens donkere wolken af 

Het actiecomité lammenschansweg, dat losstaat van onze vanwege het kerend economisch tiJ. De Rijn Gouwe Lijn kent 

wijkvereniging, is in december naar de rechter gestapt met het een tekort van tientallen milioenen euro's, waarvoor nog geen 

verzoek om het raadsbesluit te schorsen en de gemeenteraad geld gereserveerd is op rijksniveau. Het zou mij verbazen als 

te dwingen alsnog voor een referendum te kiezen. De rechter het rijk aan dit project voorrang zou geven. 

is daar niet in meegegaan. De rechter was van oordeel dat de 

gemeente een aantal fouten had gemaakt in de procedure, 

maar achtte het niet mogelijk om alsnog een referendum te 

houden, omdat de raad het voorkeurstracé al vastgesteld had. 

Een onbevredigende uitspraak. Het comité overweegt nu ver

dere juridische stappen. 

Onlangs heeft het actiecomité een stichting opgericht om 

haar belangen beter te kunnen te behartigen: STOOM Leiden 

(Stichting Openbaar vervoer Op Maat). Zie ook op internet: 

www.stoomleiden.nl. 

STOOM Leiden organiseert op zaterdag 12 april om 3 uur in 

de Lorentzhof voor de leden van Provincale Staten en andere 

belangstellenden een forumdiscussie met deskundige 

Tot slot nog dit. Hoewel de gemeente en het projectbureau 

Rijn Gouwe Lijn vorig jaar vele malen te kennen gaven de om

wonenden en de betrokken wi1kveren1gingen bij de uitwerking 

van het tracé te willen betrekken, is er nog geen overleg tot

standgekomen. Wij proberen nu maar weer zelf om er bij be-

trokken te worden. 

Hendrik van Sandick 

Bestuurslid RGL 



Vanuit de kerken 

Oucumenisch Avondgebed: 
Maandag, 14 april in de Oud-Kalholieke kerk om 19.30 uur. 

Dinsdag. 15 april idem 

Woensdag, 16 april idem 

Witte Donderdag 17 april: 

Eucharistieviering in de Oud Katholieke Kerk om 19.30 uur 

Viering het Heilig Avondmaal in de Vredeskerk om 19.30 uur. 

Eucharistieviering in Petrus kerk om 19:30 uur 

Goede Vrijdag 18 april: 

Gebedsdiensl in de Oud Katholieke Kerk om 20.30 uur 

Lijdensevangelie in de Vredeskerk om 19.30 uur. 

Kruisweg in Peiruskerk om 15:00 uur 

Goede Vrijdagviering in Pelruskerk om 19:30 uur 

Stille Zaterdag Paaswake 19 april: 

Eucharistieviering in de Oud Katholieke Kerk om 20.30 uur 

Paasavonddiensl in de Vredeskerk om 20.00 uur. 

Kinderpaaswake om 18.30 uur, Paaswake om 21.00 uur in de 

Pelruskerk 

Pasen - Zondag 10 april: 

Eucharis1ieviering in de Oud Katholieke Kerk om 10.00 uur 

Gezinsdienst in de Vredeskerk om 10.00 uur. 

Eucharistieviering in Petruskerk om 19:30 uur 

Zondag, 22 juni zal er een eucharistieviering worden gehou

den in de Oud Katholieke Kerk om 15.00 uur waarin afscheid 

zal worden genomen van pastoor W. Frede. 

Dat is nog eens adverteren! 

Deze Wijkkrant is gedrukt in een oplage van 3700 

s1uks, wordt huis aan huis bezorgd en wordt naar 

schatting door 10.000 mensen gelezen. Uw advertentie 

kan dus door 20.000 ogen uil de buurt worden gezienl 

Nu ve~chijnt de Wijkkrant nog driemaal per jaar. Ge

zien de vele kopij en grole waardering voor de Wijk

kranl (zie uitslag lezersenquête in het vorige 

decembernummer) willen wij de Wijkkranl graag VIER 

maal per jaar uitbrengen. Dat betekent dat uw adver

tentie elk kwartaal in de gehele wijk te lezen is. 

De kosten voor ontwerp en druk (redactie en bezorging 

gebeurt kostenloos door vrijwilligers) vormen nu nog 

ren belemmering voor vier uitgaven per jaar, maar in-

Hoofdluis, NEE! 
HET HELE JAAR ZONDER! 

anti-luizen spray 
Met 0 .1.: To Trtt Olie. 
[uulyplusoli•. l1Yfnd•loli•. 
ltmo"9t1\ tn Rozemarijn 

• Werkt curati•f •n prtvtntief; 
1 tot 2 mul p,r d•g sprayen! 

• Beval Tu Trtt oll• voor een 
tfftctievt btstrijdlng! 

• Aangtnamt geur! 
• Makktlljk In gtbruik! 
• Natuurlijk tn effectief! 
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Advertenties van leden 

Te koop Mooie e.v. moederhaard, merk DRU, 29 kW 

Prijs € 150,00. Info: tel. 5126084. 

komsten uit advertenties kunnen een vierde uitgave 

mogelijk makenl 

Heef\ u al eens gedacht aan een advertentie van uw be

drijf of organisatie in de Wijkkrant/ Om de advertentie

kosten hoef\ u het niet 1e laten: 

185 • 230 mm 

185 • 120/134 mm 

90• 65/95 mm 

(hele pagina) € 150 

(halve pagina) € 75 

(kwart pagina) € 35 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de redactie: Rob Broekstra, tel. 5122103, of 

e-mail robbroekstra(i)wanadoo.nl 

Wijkwijzer 
Bewonerscomm,ss,e Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 

Mevr. C. Monfils, Kanaals1raa1 1 , 313 N N - lel. 512 08 59 

Bewone~commissie Temmincks1raa1 e.o. 

0hr. E.C. Meyer. Proressorenpad 15 2 313 u - tel. 513 2155 

Bonavenluracollege 

Burggravenlaan 2 2313 HV - lel. 5660166 

Woningbouwvereniging Ons Doel 

Schut1ersveld65 2316zz - tel.52J 20,5 

Stichting Dienstverlening Zuid Oost/ 

Leidse Senioren Zelfstandig 

'I Trefpunl, Professorenpad 1 1313 rA- tel.512 81 83 

Dienst Milieu en Beheer Gemeen1e Leiden 

Sector Wijkbeheer, wijk 3, wijkteam stadsdeel Zuid, 

Postbus 9100 2300 PC, Boshuizerlaan 5 2321 se - lel 516 76 15 

Politiebureau Team Zuid 

Witte de Wilhlaan 1C 225ps Voomholen - tel. 525 ~ oo 

Openbare Basisschool Lorenu 

Van Vollenhovenkade 19 2313 cc - tel. 514 17 77 

P.C. Basisschool Roomburg 

Van Vollenhovenkade 15 2313 GG - tel. 51 3 0958 

R. K. Basisschool Sint Joseph 

Oppenheimstraat 8 z313 JE- lel. 513 22 63 

Betaling van de contributie 

Alle leden van de vereniging hebben begin rebruari hel ver

,oek gekregen de contributie voor het jaar 2003 ie voldoen. 

Het bedrag hiervan is vastgesteld op€ 7,50 maar hogere bij• 

dragen ,ijn zeer welkom. Ongeveer 80% van de leden heef\ 

midden maart de con1ributie voldaan. Mocht u dal nog niet 

gedaan hebben: helpt u ons te voorkomen dat wij extra kosten 

moeien maken voor hel zenden van een herinneringsbericht. 

Leiers van de wijkkrant die nog geen lid zijn roepen wij op zich 

als lid aan te melden. Zie hiervoor de aanmeldingskaart op de 
achterpagina van deze wijkkrant. 

Ad van der Waals. Penningmees1er 

S1ichting Thuiszorg Groot Rijnland 

Verbeekstraat 19-ll ,332 CA - tel. 5161415 

VoorwiJkverpleging en gezinshulp: 

uitleencentrale Van Vollenhovenkade 25 

2313Gc - 1el. 5121894 

Ouder-en kindzorg: tel.524 10 10 

Naschoolse Opvang De Basisbende 

Oppenheimstraat 2 2313 JE - tel.512 43 69 

S1ich1ing ·1 Kasieel - Buitenschoolse opvang 

Sportpark Room burg - tel. 513 54 74 

Kinderdagverblijf Peute rpalel 

Oppenheimstraat 6 2313 JE - tel.512 48 39 

Parochiecen1rum Oud-Ka1holieke Parochie: pasioor R. Frede. 

Crones1einkade 2 2313 ex - tel. 5124077 

R.K. Peirusparochie, Lammenschansweg 40 

Pas1oor J. Smith, Herensingel 3 ,313 JS tel. 5121912 

Peute~peelzaal De GliJbaan 

Burggravenlaan 171 2313 HH - iel. 512 ,331 

Peuierspeelzaal Olleke Bolleke 

Oppenheimstraat 2 , 3, 3 JE - tel. s 1 3 10 61 

Stedelijk Gymnasium 

Fruinlaan 15 2313 EP- tel. 51 21365 

Maatschappelijk Werk, sector Midden 

Langegracht I B 2 313 NT -tel. 522 27 27 (ma-vr. 9 -10 uur) 

Venorgingscen1rum Lorent2hof 

Lorentzhof1 2313GA- tel. 5149595 

Vereniging Professoren- en Burgemeeste~wijk, 

Postbus 11129 2 301 EC 
Thomas van Duin (voonitter), tel. 5131233 

Jan Burgmeijer (secretaris). tel. 5126084 

Ad van der Waals (penningsmeester), tel. 5121889 

Rob Broekstra (redaktie Wijkkrant), tel. 5122103 

Hendrik van Sandick (bestuurslid), lel. 5124330 

Nelty Steenstra (bestuurslid), lel. 5144560 

Ada Ravenstein (bestuurslid), tel. 5124361 

Vredeskerk: predikanten: OrG.J. Venema en Ds J.R. Wolthaus. 

Van Vollenhovenkade 21 2313 GG - tel. 514,317 

J • 
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Aanmeldingskaart voor 
lidmaatschap 

· · Pr ftssortn- •n Hierbij meld ik mij u.n al5 lid van dt Vtrtn1g1ng o momenteel 
BurstmttSttmN1Jk. Ot , • • ~,,kst controbutot btd,.•CI . 
€ o t n kan wordtn OY<'Jtmukt op Postbank rtktnongnumm<r 
s/6~ 659 o • • lidmaatschap Vtrtnig,ng Proft ssottn• t n Bur&•·. 
m~ts;t nwijÎc.: Öut k.urt uitkn1pptn tn ,nltvtrtn bij dt stcreuns: 
Jan Burgmtijtr, Kanulweg 41 1313 OV Ltodtn. 

1 HN I Naam: ____________ _ 

1 Adrts: _____________ _ 

1 I Postcodt: ___________ _ 

1 Ttltfoonnummte. _ _______ _ _ _ _ 

1 

1 
Als u ttn acc-tptctro wilt kriJgtn, vult u dan hi" uw gi,o
of bank-nummrr in: 

1 1 
1 Handttken,ns,____________ 1 

~--------------------J 
Wijkagenda 
!lkt maandas, 

KIIW'JUKn in dtVredHktrk van 14,00 tot 17.00 uur 
• Bibl.othttk in Ck lorrntzhof'Yan 14 oo lot 17.00 uur 
• lntoop koffieochtend ss+ 'tTrefpunt 'nn 10.00 tot 11. 00 uur, Profeuottnpad 1 

likt dinsdas, 
Kindfft,ibUothttkbus in de Cobetstrut, tusstn 15.30 tn 17.00 uur 

• Hffr btwqtn YOOr ouderen in dt Vrtdukuk van 10.00 tot 10.45 uur en van 
11,15tot ll,OOUU( 

llloe-nsdas, 
Vollcsclaawnwooroudt'ttn In dtVredtikffltvan 10.ootot 11.oouur 
Socifllftt voor oudt-ttn In dt v~,rtc Y1naf 14.00 uur 

• ~lndtlottnahof'van 14--ootot16.3ouur 
• Kindtrrntaurant in tennispark Roombu'lvJnaf 18.00 uur 

llkevrijd11: 
• llbliodlftk In de l.omltzhof"Vln 10.00 tot 11.00 uur 

llktlllftdas: 
A<llviltlton ifl bozotktnc,ntrum R,i1tr1bcK (polderpartc C-....jn) ..,,.,, .... 

• l'hff..middacin lorrntzhofvan 14.3otot 16.00 uur. 

likt Hrstt mund11 en dinsd11 wan de mund stut er een container voor 
dropllrij Van HalllWld op dr Zrtmanlaan, alwaar mtn oud papitr kan 
afpwn-Hn a,,rd dotl. 

Colofon 
Ot Wljldcllftl Is Hn uitpw van de Vfflnlsin1 Pral"n-. tn lu_,._ 
wijli121.eöden 

~ , Poslbo,sm19,1J01(Clnlfn, 1Canu1wts41,13,3DVl.tidtn 
lnplcllnwn KwtCa 4044l153 
IWletlti lrisittenna.urien Rob lrotlmra 
Mli ...... wiildo,a,.n, Ham l"1pru, ~ny Kool, Ad van der Waals 
Jos"""-"'"• Marian llaj,poldt. jaft lurp,,r;J.,, Nffly Slnnwa, rr:ns Hotk 
Gercla'Vwnlttsen, Hendrik Yin Sandid<, Annrh dt Lttde, M•ld• 1.ouw,,.. ' 
Marlcloos. . 
.,.,.......,lloolunan .,,.~-rt 
~~tvtnchijntlndrrderdtWHicnn1rp1rmbt,1003. 
~ 1cop;," 24 •usu11us 1003. 
P+Cli, .... il1 
............ drSiaet(u,,'4,1313 TS l.tiden. 
E-tull,._.,..........,.doo.nl 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

[t ,, .. 

Kiek in de pot 

Dagverse maaltijden 

Party-schalen 
High-lea·s 
Diners 
De.licalessen 

Bulfellcn 
Souee's 
Lunchgcrcchlcn 
Kaasspcciah1c,1cn 

11 Mei MOEDERDAG HIGHTEA middag 
bestellingen alhalen op zondag 11 mei, 
€ 10.00 per persoon 

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden 
Tel 071-5 t 20608 

root wljkfHst op 30 april van 10.00 uur tot n .oo uur 
YOOr de Profnsorenwijk, Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt 
op het 'Oranjeplein' (kruispunt De Laat de Kantentraat-cobetstrut) 

,\.-,\~ .. 
' '-,. ,· 1 

. ... ,.• 

Etrn en drinktn o, hrlr do9 is ,r uolop 
cttn tn drinktn utrkrijgbaar uoor kindtrtn tn 
wollNJstMn. U koopt ttn consumpotkaart 
bij dt ctntralt kuso uoor s turo. 

Kindtrspelt n Ntt al, .. ,i9joar staat htt 
hel, Oronjrpt,in vol mrt 11<n1oll,n l,vk,, 
hlpp, ,n oud-hollonds, kindmptltn (zoab 
schittttnt, spijlmomm,n, skippy-hopp,n rn 
•ot•mtlktn). Ook zal tr wttr ttn sp,ingkuurn 
zijn. Mtt dt sptcialt sprelkaart uon J turo 
(tr koop bij d, crntrol, kouo) h,bb,n kindt· 
rrn tot9ang tot alle sptltn tn dt paardtntram 
tn kn..i,en limonadt tn ttn oranjtmuffin 

Paardentram Opnituw zal in rltrtn uon 
titn minuten tot 15.00 uur dt romantisch, 
poardrntrom door d, wijk 9r1rokkrn wordtn 
door twee S1tui9, iwartt poardtn. 

Leuke prijzen met ht t Rad van Avon• 
tuur Dt htl, do9 101 htt Rad "°n AIIOfttuur 
drooitn voor t1tntalltn mooit prijunl 
Prijs "°" dt lootits .. ,lmt ptr rondr """ 
10 turocent tot I turo, ofhonkal!Jk INln • 
prijan. 

Oranje Culinair Wt9ens sroot sums """ 
!IIHiajoor nu opnlrv111: httrl!Jkt maolt!Jdtn I•• drankjts) ... , un las• prijs, wnorsd 
door -•nstaandt rtstourants zoals 
ll. liNbadour en Kiek In de Pot. 

NIU11SS1nca rn ltûwlrrm. 

lif vanaf og-45 uur 
• inschrijven voor deelname aan kincletoptDcht'. 

• inleven!n kleurplaat uit wijkkrant 15 

llf 10.oouur 
• officiële opening Oranje floven.frest 

- 10.3ouur 
• start kinderoptocht 

• koffie, thee en fris met feestelijke oranjemuflinsl 

!iÎf 11.15uur 
• kinderoptocht trrug op Oranjeplein 

• K&G geeft aansluitend nog een optreden 

• kinderen krijgen gratis limonade 

!ilf 11.3ouur 
• uitslag en prijsuimiking voor de mooiste 
uitdossing/versiering in de kinden,ptOcht 

• aansluitend prijsuitn!iking voor de mooiste 
kleurplaten; tentoonstelling alle kleurplaten 

- 11-45uur 
• ofliciile opening van de kinde11pelen 

• opening van de vrijmarkt 

• start van de rondritten met de paardentram 

• Rad van Avontuur 


