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t wijkl<rant 1 Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 

--~ 
· 1:~ i "Geen bouw in Roomburgerparl<" 

Lorentzschool houdt gemoederen bezig 

De nieuwbouwplannen van de 

Lorentzschool in onze wijk blijven 

veel stof doen opwaaien. Al weken 

lang verschijnen er berichten in de 

Leidse pers, meestal van veront• 

rusting. Lieten aanvankelijk de 

bewoners rond het Trigonterrein van 

zich horen, de laatste tijd zijn het 

omwonenden van de school en 

vooral van het park Roomburg die 

hun ongerustheid uiten. 

En dat is heel begrijpelijk. 

De huidige 'pas-op-de-plaats' in het 

project moet volgens het bestuur 

van de wijkvereniging worden 

benut voor bezinning op de plannen 

en zeker niet voor bouwplannen in 

het park. 

Waarde van het park 

Was de keuze voor een tijdelijke nood

locatie van de Lorentzschool al een 

omstreden onderwerp, het idee van het 

college van B&W om na te gaan of de 

nieuwe school in zijn geheel in het 

Roomburgerpark kan verrijzen, sloeg 

helemaal in als een bom. Veel omwo

nenden lieten hun stem horen, in het 

Leids Dagblad verscheen een interview 

met biologe en vaste columniste van de 

wijkkrant Rinny Kooi over de waarde van 

het park. Toch zijn er ook andere gelui

den, zoals in het forum over deze kwes

tie op de wijk-website (profburgwijk.nl). 

Er worden afwegingen gemaakt tussen 

belangen van de school, de kinderen, 

... 

de buurt en het openbaar groen. En over 

de waarde van het park wordt uitgebreid 

gesproken. Kortom: er is een debat met 

veel overwegingen en argumenten en 

dat is goed. Het bestuur van de wijkver

eniging neemt hier goed notie van en 

heeft in ieder geval één streep getrok

ken: geen permanente bebouwing in het 

net gerenoveerde park. Daar is het als 

schaarse groene long in de wijk veel te 

waardevol voor. 

Goed af wegen 
Maar er valt nog veel meer over deze 

kwestie te zeggen. Om te beginnen 

staan wij achter de keuze voor een in

vestering in de basisschool. Dat zal de 

kwaliteit van het onderwijs en van het 

gebouw alleen maar ten goede komen 

en dat is ook goed voor de wijk. Daarom 

wil de wijkvereniging constructief mee

denken wat de meest verstandige ma

nier is om nieuwbouw in onze wijk te 

realiseren. 

Lm verder op pa9ina 2, J en 4 



Ruimte geven, 
ruimte nemen, 
ruimte sluiten 

Ot.• w1jkve1enlging wordt 

van heel \'Cf'I konten 

benaderd momcnu~el 
\Vol vinden wp van dlrr 

\\'at vmden ,,·c ,·an dar1 
Er koml nogal wat op de wijk o(. Verandermgen. Md,c,gingf'tt, 
stuitingen. Veel men.sen maken zich zorgen, c, ,s llmke bc,oc1mg, 

&Om .t boo.sheld. Om te beginnen ,s daar liet nieuwbouwplan van 

de Lorcntu chool. /Jat wa.1 al om11lrcden In de zocklochl noa, <'Cn 

noodlocatlc en de comblnolic met de 43 appartementen. Ook de 

groei van de .school begint vragen op te roepen. Het idee om deze 

grool.stc bnsWchool van Nederland m het net gerenOV'-"Ctdc 
park Roomburg tc bouwen lokt naluu,hJk enorme weerstond op 

H et gemok woorm<"c hr t huldig gemeentebestuur openbaar 

groen ondcrgesch,kt maakt aan andere doelen moet on., waak• 
zoom maken. Ook park Cronc.ste11n b nu!'I mcN hell,g . .-"tel het 

voomemen van de sneltram ontslaat hr-t Idee van een bcd11jvcn• 

tencln Jn de zuidY.-est oksel \ 'On .•poor f"n A4 ~ze 'toplocooc· 

zou g~ d zijn voor Le,dr n. Ik uc veel kantorc-n lccg,toon, u ook7 

Ook de provm cle doel een dmt In het zokJe met het ,dec \'On een 

ontsluitingsweg door C1onestel1n naar de Konoolweg. \\'onlng• 

bouw wordt natuur/IJk ook genoemd. Economie en groei gaan 

voor groene ruimte, /IJkt het. Volbouwen. Uit een recent onder 

z~k In opdracht van de rl /ksoverhc1d bhjkt dat Leiden helemaal 

onderaan staat in een rangorde van 30 gemeenten m het beschik• 

baat openbaar groen. 

Groei moet Je volgen& mij zorgvuldig plannen. soms sw rcn of 

zelfs remmen. Een ruimtr li/ke mgreep draai je niet terug, dus je 

moet e1g zeker zijn van het nut voor de Jongere termijn, gewogen 

tegen andere waarden. 

'Neergang buurtwinkel 1et door', zo kopte hel Leids Nieuwsblad 

precies een maand geleden. Aanleiding was hel hi.slo11sch ma.

ment van 1lu,1mg van buurtwmkcl Van Sclue no met mmdcr dan 

66 Jaar. Theo en Manon van der Voo,n vonden geen opvolger. 

H ier , lult de ochfllendc winkel haar deuren in onze wijk. Slecht 

voor de buu1t$/cer. trie,t voor degenen die het liefst hun bood· 
schoppen om de hoek bli,vcn holen. 

Er , iaat ook een lllnke ruimte leeg, te wachten op een opvolger. 

l-let voormalig Joods Weu huls aan de Roodcnburgerstraat. 

Gebruiker GGD trok er \ Orig /oor uil. Iets voor de Joodse 

gemcensc.hap In Leiden 1 H el gaal hier om een monument van 

grote hl1torJsche waarde. De buu1t heelt zich er actief mee 
bcmMld en ge,nventoruce,d welke bestcmmmgcn op steun kun

ne n tekenen. Een 1laaphub voor dok• en lhulslozen is dot niet. 

De ge meente heelt geen ltaast en koml niet met een voorstel. 

In 1itualle, van onzekerheid, onduidelijkheid of van $/echte voor• 

• lellen komen buurtbewone11 ,n oclie. Dil is ver,chlllende heren 

gebeurd en hel bllJkt opnieuw. ZIJ el"en ,ulmle op voor ,cuclle en 

tegenp1annen. ZI/ komen op voor hun leefomgeving. \.Vorden ze 

1erfeu1 genomen door de gemeenre7 Lang niet alll/d. De wl/kvcr

cniglng t.Jet daar wel acrlel op ioe. Met plczle ,. Want wc z.ijn trots 
op zo'n mondige wlJk. 

Thomas van Duin 
Voon,uer Vereniging 

Pu.1fc&SQ,en. en Burgemeealer.wl/k 

D11 schoolproJect heeft een biJzonder grote impact, mei alleen 

voor hel openbaar onderwijs in onze wijk, maar ook voor de 

leefbaarheid binnen onze wijk. Niel alleen voor de periode van 

de nieuwbouw, maar voor de komende decennia! Daarom 

doel hel bestuur va n de wijkvereniging nadrukkelijk een 

beroep op de gemeenteraad en het college van B&W om alle 

cruciale vragen die van invloed zijn op dil project, in de afwe• 

gingen mee te nemen. Dat betekent dat hel presenteren van 

één nieuw scenario ons inziens een te eenzijdige benadering 

voor deze kwestie is. In plaats daarvan zullen meerdere alter• 

natieven overgewogen moeten worden. En nu is daar de gele• 

genheid voor. 

Twijfels over het project 
Al vanaf het begin van de besluitvorming in de gemeenteraad 

over het nieuwbouwplan, heeft het bestuur van de wijkvereni• 

ging deze ltjn gehanteerd: ga niet over één nacht ijs bij het uit• 

denken van het voorgestane megaproject van school en 

woningen in de buurt. Daarom heeft het bestuu r Is nou,mber 

2003 aan raad en college een serie vragen gesteld waarmee wij 

onzt twij(,11 ouer h,1 projtct hebben aangegeven. De an1woor· 

den die wij hierop ontvingen, bevestigden de haast en ondoor• 

dachlheid van hel megaproject op dal moment. Ook gaven de 

antwoorden geen optimistische verwachting over de mate 

waarin twijfels en vragen vanuit de wijk serieus bejegend 

zouden worden. Het negatieve antwoord op het verzoek om 

een studie naar leefbaarheidseffecten was hier een duidelijk 

voorbeeld van. Desondanks heeft de wijkvereniging zitting 

genomen in de betreffende projectgroep. Daar konden wij de 

planvorming van nabij volgen en op allerlei keuzes en aspec· 

ten d irect onze reactie geven. 

Omstreden noodlocatie 
De keuze van de nood locatie voor de school in de wijk gedu· 

rende de nieuwbouw heeft vanaf december 2003 veel debat 

opgeleverd . De wijkvereniging verzocht de gemeente om zich 

uitvoeriger te laten informeren over de haalbaarheid uan dt totn 

uoorgtstant noodloco1i, op het zogenaamde Trigonterrein. 

Gelukkig waren er ook verschillende partijen in de raad die 

hiervoor aandacht vroegen. Dit leidde tot een aparte bespre· 

king over dil onderwerp op 27 januari 2004 in de raadscom· 

missie Onderwijs en Cultuur. Op 19januori 2004 heeft het 

buurtcomité omwonenden Trigonpark in een uitvoerig plei• 

dooi geschem welke grote nadelen er kleven aan de realisatie 

I 

Lorentzschool 
voor openbaar 
basisonderwijs Met de RK Josephschool en de PC 

school Roomburg samen worden 

dat 2000 leerlingen in één buurt. 

Met dat aantal kun je acht basis• 
van de grote noodvoorziening op deze plek. Ondertussen zijn 

direct omwonenden van park Room burg zich ook gaan organi• 

seren tegen een mogelijke plaatsing van de nood locatie van de 

lorentzschool in dit park. Eind januari 2004 drong het bestuur 

van de wijkvereniging aan op grote zorgvuldigheid rond de 

keuze va n de nood locatie. Wij noemden toen 10 aspecten waar 
de gemeente naar onze opvatting rekening mee diende te 
houden. Die brief is tot op heden nog steeds niet beantwoord. 

Buurt tegen megacomplex 
Ondertussen stond de d iscussie over het nieuwbouwplan zelf 

ook niet stil. Op 24januar1 2004 stuurden de direct omwonen• 

den van de lorentzschool aan de Van Vollenhovenkade de ge

meente een brandbrtt(. Hierin werd duidelijk aangegeven dat 

zij hel voorliggende nieuwbouwplan niet aanvaardbaar ach

ten, omdat het de druk op en de leefbaarheid van de buurt on• 

aanvaardbaar zal verslechteren. Met name wezen zij hierbij op 

de (toekomstige) grootte van de lorentzschool en de combi

natie met woningen. Met hun brief van 6 (tbruori 2004 sloten 

de bewoners van de overburen van de lorentzschool, de 

Hazewinkelstraat, zich aan bij de opvatting van de direct om

wonenden. 

Inpasbaarheid 
De basisvraag waar het om gaat is: wat is de meest vemandige 

wijze waarop de noodzakelijke nieuwbouw, met de beschik• 

bare financiële middelen, van de lorentzschool gerealiseerd 

kan worden? Voor ons als bestuur van de wijkvereniging geldt 

hierbij als primair criterium de inpoiboarhtid uon dt nituwt 

Lorentmhool in de wijk, rtlptelitutlijk dt buurt. Vanzelfsprekend 

zien wij ook de noodzaak van een nieuw schoolgebouw voor de 

kinderen in onze wijk. Maar een school maakt onderdeel uit 

van de wijk en zal hier dus in moeten passen. 

Schoolgrootte 
Ten tweede is het bestuur van de wijkvereniging van opvatting 

dat dt uoor,itnt grootte uon dt ichool, zowel op dit moment, 

maar zeker in het nieuwbouw-voornemen, een onoverkomelijk 

probleem is. Negenhonderd tot duizend leerlingen in één 

basisschoolgebouw in één buurt veroorzaakt problemen. 

scholen vullen. De overlast, onder andere vanwege de ver-

keerssituatie, wordt dan te groot. De reden voor de snelle 
groei va n de lorentzschool is de klaarblijkelijke aantrekkelijk

heid van de school. Dat siert de school, maar zou iedereen on

gerust moeien maken over de aantrekkelij~heid van de 

overige openbare basisicholen in leiden Zuid en Oost. Het 

college van B&W schreef als antwoord op onze vraag naar de 

wenselijkheid va n zo'n grote basisschool al eind november 

2003: "Het aandeel leerlingen van buiten de wijk is op de lo• 

rentzschool ruim 30 'lb. Om een antwoord op onevenwichtige 

spreiding van leerlingen te bieden worden mogelijkheden, zo

als bijvoorbeeld het aangaan van strategische allianties tussen 

scholen, bestudeerd." 

Wij vinden het noodzakelijk dat de gemeente dit voornemen 

concretiseert. Een gezonde toekomst van de lorentzschool 
voor de middellange termijn is naar onze mening gebaat bij 

een realistische omvang. Deze is dan weer gebaseerd op sa

menhang met de ontwikkeling van andere openbare basis

scholen. Met andere woorden: wij verwachten van het college 

een visie op deze ontwikkeling die uitgaat van de aantrekke

lijkheid van de (openbare) school in de eigen wijk, dus ook in 

andere wijken in leiden Zuid en Oost. Ook verzoeken wij de 

gemeente om de algehele prognose van de leerlingaantallen 

in het openbaar basisonderwijs voor de middellange termijn in 

leiden Zuid en Oost zorgvuldig en realistisch op te stellen en 

ons daarover te rapporteren. 

Filiaal in nieuwbouwwijk 
In de naastgelegen nieuwbouwwijk Room burg zal ook een 

openbare basisschool verrijzen, hoogstwaarschijnlijk als fi liaal 

van de lorentzschool. Het bestuur van de wijkvereniging heeft 

de gemeente gevraagd of, via een slim beleid van 'communi

cerende vaten', dit nieuwe filiaal een deel (van de groei) van 

de lorentzschool in onze wijk kan opvangen7 

Tot slot vinden wij dat goed onderzocht moet worden of som

mige van de bestaande gebouwen van de lorentzschool als• 

nog in een nieuw plan opgenomen kunnen worden. Het is ons 

gebleken dat de architect die actief meedenkt over het plan, 

dit niet uitsluit. Indien dit zou lukken, heeft dit (onder andere) 

financiële voordelen. 



-- NUMM[R 21 - APftlll00
4 

Gespreide noodvoorz iening _ _ _ 

Indien alsnog een tijdelijke overbruggings-locatoe nodig ,s 

in het kader van het nieuwbouwplan, dan zijn wij tegen een 

tijdelijke vestiging hiervan op één locatie. Daa r is d_e _omvang 

van de school te groot voor. Nergens in de wijk is dot inpas

baar. In dat geval vinden wij dat gespreid opgevangen moet 

worden, voor een zo. n kort mogelijke periode. Hierbij zal se· 

rieus het voormalig GGD-gebouw betrokken moeten worden. 

Conclusie 
1. Een nieuwe school moet inpasbaar zijn in de buurt en op 

voldoende d raagvlak kunnen rekenen in die buurt. 

2 . Park Room burg heeft een zeer gewaardeerde functie van 

openbaar groen en is kortgeleden geheel gerenoveerd. 

Bouwen in het park wijzen wij daarom af. 

3. Voor het oorspronkelijke megacomplex van grote school 

(op één locatie) .. woningen is geen draagvlak in de buurt. 

4. Het nieuwbouwplan van de Lorenuschool moet passen in 

een gemeentelijke visie op onderwijsbeleid in de stadsde

len Zuid en Oost, waarin een 'eigen openbare school voor 

de eigen wijk' uitgangspunt is en op de groei realistische 

plafonds worden gezet. 

5. Er dient creatief te worden nagegaan of het nieuwe filiaal 

Nèt eve11 a11ders ... 

De Vrij Kunstzinnige Jaren 
O ude pa tronen d oorbreken , 
nieu we vermogens aansp reken. 

De Vrij Kunst1.inn1gc Jaren is een opleiding die 
mensen "anaf 2 1 jaar een scholings- e n ontwikke
lingsmogelijkheid biedt om te groeien in hun per
soonlijke en maatschappelijke leven, alsmede in hun 
beroepsleve n. Er wordt gewerkt \'anuit \'erschillendc 
gebieden \'an de kunsl. Hierdoor wordt een brug ge
slagen tussen onderzoekend werken en persoonlijke 
ontwikke ling. 

Informatiedag: zondag 18 april 2004 vanaf 12.00 uu r 

Vraag onze nieuwe folder aan. 

Aanmelding e n inlichtingen: 
De Zonncboom 

De Laat de Kanterstraat 5 
23 13 JS Leiden 

Tel. 07 151231 37 

van de Lorentzschool in de nieuwbouwwijk Room burg een 
deel van de huidige en te verwachte leerlingpopulatie van 

de Lorenuschool kan opvangen. 

G. De nieuwbouw moet zoveel moge lijk op de plekken van de 

huidige schoolgebouwen. 

7_ De toevoeging van woningbouw moet geschrapt worden. 

Dat scheelt ook bo uwtijd . 

8. Er moel bezien worden of er va n sommige bestaande ge

bouwen van de Lorentzschool in het plan gebruik gemaakt 

kan blijven worden. 

9
, Een noodhuisvesting moet zo kort mogelijk duren en ge

spreid in de wijk plaats vinden. 

Zodra het college van B&W haar herziene voorstel voor het 

nieuwbouwpla n heeft gepresenteerd , zal he t bestuur van de 

wijkvereniging hier onmiddellijk op reageren. Ook wil het be

stuur dan gericht in overleg treden met politieke pa rtijen in de 

gemeenteraad met het oog op de besluitvorming die daar dan 

zal plaats vinden. Natuurlijk wordt eveneens overlegd met be· 

trokken belange ngroepen. 

Namens het bestuur van de wijkvereniging, 

Thomas van Duin 

Academie voor /\ 
Sociale Kunst ~ 
Voor jezelf, voor d e a nde r, 

voor nu e n la te r 

De volgende modules komen aan bod: 
• were ldbeschouwing in kunst en filosofie 

• actieve kunstbcocfoning 

• esoterische stromingen 

• plane1en1ypes, dierenrie mtekens en biografie 

aandacht- en meditatieoefeningen 

• sociale kunst, o.a . gesprek en connicthantering 

Start: 11 oktober 2004 101 e n mei mei 2005 

Informa tied ag: zondag 25 apri l 2004 vanaf 12.00 uur 

Locatie: de Zonneboom, 
de Laat de Kanterstraat 5 
23 13 JS Leide n 

Tele foon: 071 5663393/5 123 137 
E-mailadres: info@Zonncboom.nl 
www.zonneboom.nl 

Vr aag onze nieuwe folder aan ! 

NUMM( lt 21-APlll!l 1004 11111 

Omwonenden GGD-pand tegen 
daklozenopvang 

In de loop van 100 3 heeft de GGD a ls huurder het 

monumentale voormalig Joods Weeshuis aan de 

Roodenburgerstraat verlaten. Het is vervolgens leeg 

komen te st aan. Alleen de methadonverstrekking aan 

verslaafde n door GGZ-inste lling Parnassia va nuit het 

pa nd is gecont inueerd. 

Ee n jaa r om te overlegge n 

In de tweede helft van 2003 ontstond de discussie over de 

bestemming van het pand. Het bestuur van de wijkvereniging 

heeft de gemeente om opheldering gevraagd, maar steeds te 

horen gekregen dat er geen besluit genomen werd en er lang 

de t ijd voor de keus zou worden uitgetrokken. Ook zou er eerst 

een asbestsanering moeten plaatsvinden. 

De wethouder zoekt een bestemming conform het vigerende 

bestemmingsplan, dat wil zeggen 'bijzondere doeleinden' 

(zorg, welzijn etc.). Hij lijkt geen haast te maken met de beslis

sing over een nieuwe functie van het gebouw en wil in principe 

een jaar de tijd nemen om in overleg met betrokken omwo

nenden te komen tot een beslissing over die nieuwe functie. 

Comité Omwonenden 

Ondertussen hebben direct omwonenden in het najaar van 

2003 (verenigd in het Comito! Omwonenden GGD-gebouw) zelf 

actief aan de bel getrokken met een enquête over gewenste en 

ongewenste huurders. Over de uitslag daarvan hebben zij een 

overleg met de wethouder Zorg, de heer H. Buijing, gehad . 

Op 12 jan uari jl. overlegden 45 omwonenden met het buurt

comité over de situatie. Zij hebben zich unaniem en met 

kracht uitgesproken tegen de door wethouder Buijing voorge

ste lde voorziening voor maatschappelijke opvang van dak- en 

thuislozen in het GGD-gebouw. In een brief aan de wethouder 

van 19 januari wijzen zij er met nadruk op "dat er in onze buurt 

in het algemeen zeker bereidheid bestaat om voorzieningen 

met een zekere overlast te acceptere n. Zo gaat onze buurt al 

vele jaren zonder veel klachten om met voorzieningen voor 

verslaafden (methadonprogramma), voor verstandelijk gehan

d icapte pubers en met een Trigon-kantinc die regelmatig de 

overlast van een disco veroorzaakt. Maar een voorziening voor 

opvang van dak- en thuislozen is niet acceptabel omdat d ie in 

enkele jaren tot verloedering van de buurt zal leiden. Het sce

nario is bekend uit andere steden waar dit type voorzieninge n 

in een woonwijk werden gevestigd. Het Plantsoen word t over

genomen door de daklozen, andere ~zoekers blijven weg, 

bedrijven en bewoners vestigen zich ciders en er worden hoge 

hekken geplaatst om de woninge n.• 

liever woningen 

Het buurtcomité signa leert dat het bestemmingsplan er op 

gericht is de woonfunctie van de wijk te behoude n en te ver

sterken. "Dat kan door de bouw van woona ppartementcn in 

het GGD-gebouw. Een woonbestemming wordt in het bestem· 

mingsplan ook uitdrukkelijk genoemd na verhu izing van de 

GG D", a ldus het buurtcomité. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij Sander van Opstal, 

Thorbeckestraat 39, als vertegenwoordiger van het buurt

comito!. 

Zie ook de wijkwebsite (www.profburgwijk.nl) e n doe mee in 

het forum over dit onderwerp. 

Thomas van Duin 
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Optocht l<oninginnedag 
Neem je kleurplaat mee 

. . PIRATEN. Grijp als piraat je kans en 
De optocht door de wijk heeft d,t Jaar als thema . . d. het 

• ·· dienen voor doe p,raten " 
loop achter de muziek aanl Er zijn dne pn1zen te ver d . t 

.. 1 ·ede onderstaan e p,ra en• 
mooist zijn verkleed. Verder maak je kans op een pnJS a s l .. f 
kleurplaat verandert in een kunstwerk. Alle deelnemers aan de optocht knJgen na a • 

loop een vaantje. . . . h "ft oor de 
Het is de bedoeling datje je kleurplaat inleven bij de stand waar Jt Je ,ns~ nJ v 

· 1 ft "'d p Je kleurplaat optocht. Dit kan vanaf 9.30 uur. Vergeet niet om je naam en Je ee 'J o 

te zetten! 

* ORANJE 
BOVEN 

--------------------------------------. 

1 
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Rij nGouwelij n 
Vertraagde onderzoeken en versnelde aanleg 
B&W willen onderzoeken of de RijnGouweLijn in Leiden al voor 

2007 kan worden aangelegd. Als alternatief onderzoeken ze of 

de Lammenschansweg alvast onder handen wordt genomen, 

zodat de rails er later probleemloos ingelegd kunnen worden. 

Bekeken wordt of de rails in de middenberm of langs de weg 

dienen te komen. 

Ook hebben B&W geld uitgetrokken voor de in 2002 door de 

raad geliste, maar uitgestelde onderzoeken. Het gaat om een 

onderzoek naar de gevolgen voor het buslijnennet en een nul· 

meting van de verkeersveiligheid langs de lijn. Vanwege ont· 

brekende financi l n waren deze onder20eken nog niet gestart. 

We zijn blij dat die onderzoeken er nu eindelijk komen. 

Leiden schiet de onderzoekskosten van 1,5 miljoen euro voor. 

Als de RijnGouwelijn definitief doorgaat, krijgt Leiden die 

kosten grotendeels terug. 

Mannen gevraagd voor Klein 
Leids Liederen l{oor 

Het Klein Leids Liederen Koor onder leiding van Jan van Dijk 

zingt liederen uit alle windstreken en uit allerlei periodes. Het 

repertoire is verrassend, afwisselend en eigentijds. Het koor is 

samengesteld uit een groep van circa 30 enthousiaste, toon• 

vaste amateurs te weten sopranen, alten, tenoren en bassen. 

Wij zijn inmiddels zo goed als op volle sterkte, maar voor man• 

nenstemmen (enkele tenoren en een bas) is er nog plek. Bent 

u toonvast, dan bent u van harte welkom voor ctn kcnnisma· 

king tijdens een repetitie. De repetities vinden iedere maan• 

dagavond plaats in de aula van de school aan de Cesar 

Franckstraat 9 in Leiden Zuid-West van 20.00-22.00 uur. 

Het secmariaat van het koor is gevestigd aan de Zeemanlaan: 

bel Marike van IJssel voor meer informatie op nummer 

5144691. Mailen kan ook: marikevanijssel(ältiscali.nl 

Over de uitwerking van de knelpunten in het tracé gaat het 

projectbureau RijnGouwelijn overleggen met enkele omwo• 

nenden en andere belanghebbenden. De wijkvereniging is 

daarvoor ook uitgenodigd. Als u hierover vragen of suggesties 

heeft, dan kunt u mij bellen, Hendrik van Sandick, tel. 

5124330. 

Over het project kunt u contact opnemen met het projectbu· 

reau RijnGouweLijn, tel. 51256og. 

Interkerkelijke 
oud-papieractie 

Hendrik van Sandick 

Al vele jaren suat op de bekende plek bij het plantsoentje 

aan de Zeemanlaan op de eerste maandag en dinsdag van 

de maand de container opgesteld ten behoeve van boven• 

genoemde actie. 

Het is goed te weten dat er jaarlijks 190.000 tot 200.000 kilo 

oud papier en kanon wordt aangeleverd, waarvan de op· 

brengst op jaarbasis ongeveer € 7 .000,• is. 

Velen zijn in de wijk in actie om oud papier op te halen en bij 

de container is het een komen en gaan van mensen die hun 

oud papier komen inleveren. 

Met de opbrengst worden tal van bijbel- en catecheseprojec• 

ten over de gehele wereld gesteund. De gelden komen voor 

100% rechtstreeks ter plaatse en gezien de dankbare reacties, 

welke bij het actie-comité binnenkomen, kan niet anders wor• 

den geconstateerd, dat de gelden goed worden besteed en dat 

er grote waardering voor deze activiteit bestaat. 

Het is belangrijk dat de oecumenische activiteit nog lang 

wordt voortgezet. 

Dus: als op de eerste maandag van de maand de sirenes af• 

gaan is dat ••n geheugensteuntje om aan deze actie te den• 

en. Graag roepen wij ieders medewerking in en hopen op een 

constant, aanvoer van uw oud papier. 

Bij voorbaat danken wij ieder voor de medewerking. 

Namens het actie-comité, 

H.J.J. Mentink 
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De treurwilg: 

Rinny E. Kooi 

een feestboom in het voorjaar 

Ik had vergeten hoe het was 

en dat de lente niet stil bloeien, 

zacht droomen is, maar hevig groeien, 

schoon hartstochtelijk beginnen, 

opspringen uit een diepe slaap, 

wegdansen zonder te bezinnen. 

(M. Vasalis in "Voorjaar") 

De Treurwilg wordt in de literatuur vaak in verband gebracht 

met verdriet. Het is een soort die op veel begraafplaatsen te 

vinden is. Maar er kan ook anders tegenaan worden gekeken. 

"Als de Treurwilg in maart geelgroen wordt van de jonge 

blaadjes en katjes, is de lente echt begonnen. Dan is hij voor 

veel mensen juist een feestwilg". Dit staat in "Het bomen boek 

voor kinderen" dat gemaakt is door Christa Carbo, Henk 

Kneepkens en Dorothé Kooien (2003, uitgeverij Ploegsma in 

samenwerking met de Bomenstichting). Als de Treurwilgen in 

het voorjaar uitlopen lijken ze met hun prille groen - om met 

Vasalis te spreken -weg te dansen uit hun winterslaap. Niks 

geen treurigheid!!! 

Deze feestelijke voorjaarsbomen groeien op diverse plaatsen 

in onze wijk. Een mooie Treurwilg (Salix x sepucralis 'chrysoco

ma' Dode) staat op de hoek van het Professorenpad en de 

Franchimontlaan. 

Na de ijstijden behoorden de Wilgen tot de eerste verhoute 

planten die zich in ons land vestigden. De eerste Wilgen waren 

veelal lage kruipende soorten. Later kwamen ook andere soor

ten ons land binnen. Er zijn wereldwijd zo'n tweehonderd 

soorten Wilgen. Zij zijn heel moeilijk van elkaar te onderschei

den omdat ze heel vaak onderling kruisen . 

Toen de Watergeuzen in 1574 over het ondergelopen land met 

hun schepen naar Leiden kwamen voeren ze door of langs 

onze wijk door een landschap met diverse soorten bomen als 

Populier, Wilg, Es en Els. Op hun tocht kwamen ze de Gele 

treurwilg echter niet tegen! Die soort bestond toen nog niet. 

Er zijn verschillende soorten Treurwilgen; hun herkomst is 

vaak onduidelijk. Ze zijn ontstaan uit kruisingen tussen diverse 

soorten Wilgen. In 1815 werd er voor het eerst over geschreven 

in Frankrijk. De vaak aangeplante Gele treurwilg is in 1881 in 

China ontstaan uit een kruising tussen Salix alba (Knotwilgen 

behoren meestal tot deze soort) en Salix babylonica. In 1864 was 

deze kruising ook al uitgevoerd waaruit een soortgelijke Wilg 

Foto's Jos Versteegen, tekening Rinny Kooi 

(type 'salamonii') was ontstaan. Dat type was echter gevoel iger 

voor ziektes dan het product dat in 1881 was ontstaan en werd 

derhalve na 1881 snel door de laatste vervangen. Dichtbij de 

Gele treurwilg aan het Professoren pad (zie afbeelding) staan 

enkele kronkelwilgen. Ook deze soort betreft een kweekvorm 

die voortgekomen is uit Salix babylonica 

Wilgen worden door allerlei insecten aangetast. Een hele be

kende is de Wilgenhoutrups (Cossus cossus l.). Deze rups kan 

met 8 tot 10 cm lengte de langste soort in Nederland worden 

en heeft soms meer dan drie jaar nodig voor zijn ontwikkeling. 

De rups is vleeskleurig, heeft een purperrood vlekkenpatroon 

op de rug, is tamelijk kaal en ruikt naar houtazijn . Deze rups 

graaft grote gangen in het hout van wilgen en andere bomen, 

zoals Populieren. Als een Wilg wordt aangetast kan de vraat 

het einde van de boom betekenen. Tot enkele jaren geleden 

stond er een zeer mooie grote Treurwilg in de tuin van de nota

riswon ing op de hoek van de De Laat de Kanterstraat en de 

Zoeterwoudsesingel. Toen er sprake van was dat die boom zou 

moeten worden gekapt heb ik geconstateerd dat ook in de 

stam van die boom gangen zaten van de Wilgenhoutrups. De 

boom werd gevaarlijk en moest weg. Ik hoop dat er weer een 

Gele treurwilg wordt aangeplant op die plaats. Het lijkt erop 

dat ook in de hier afgebeelde boom een lichte aantasting zit 

van deze rups (zie de gaatjes in de foto van de schors). De 

boom ziet er gelukkig gezond uit en kan mijns inziens nog 

heel wat jaren mee. 

Het uitbotten van de Gele treurwilg is, zoals ik heb geschre

ven, een feestelijk gezicht. Tegelijk met de jonge bladeren ko

men de katjes te voorschijn. Volgens de literatuur zitten er in 

april katjes in de bomen. In feb ruari van dit jaar waren al de 

eerste jonge bladeren met daartussen de zich ontwikkelende 

katjes zichtbaar. Het vroege tijdstip zal met het zachte weer te 

maken hebben. De eerste bladeren beschermen als het ware 

het jonge katje. Ze verdorren zeer snel en va llen af. Later ko

men er andere bladeren aan de boom. De katjes kunnen 7 cm 

lang worden. Vaak bevatten ze enkel mannelijke bloemen; 

soms ook vrouwelijke. 
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De lichtgroene blade ren van de Gele treurwilg zijn behaard en 

blijven in de herfst relatief lang aan de boom hangen; de tak

ken en twijgen zijn schitterend geel van kleur, vandaar ook de 

naam Gele treurwilg. De snel groeiende boom kan 20 meter 

hoog worden. 

Overal ter wereld - behalve in Australie - kan men Wilgen vin

den: deze soort heeft dit continent waarschijnlijk niet bereikt. 

Wilgen groeien vooral op vochtige standplaatsen en hebben 

veel licht nodig. Als ze met andere soorten bomen moeten 

concurreren verliezen ze vaak omdat ze dan niet genoeg licht 

krijgen. 

Wilt u een treurwilg in uw tuin hebben? Het is helemaal niet 

moeilijk om aan een exemplaar te komen. Pluk een lange twijg 

en steek d ie in de grond. U hebt dan een grote kans dat zich 

daaruit een gezonde boom ontwikkelt. En omdat Wilgen snel 

groeien zal de boom ook snel groot worden. 

Wilgen worden voor veel doeleinden gebruikt. Ze bevatten 

bijvoorbeeld salicine. Een afkooksel van de schors (met daarin 

salicine) kan een middel tegen koorts en griep leveren: het 

kan ook worden gebruikt tegen malaria. Salicine zit in aspiri

ne. Het hout van de Gele t re urwilg is gemakkelijk te bewerken 

omdat het niet splijt en splintert. Toch wordt het bijna niet 

gebruikt. Uit de wortels kan een blauwachtig-rode kleurstof 

worden gewonnen die voor diverse doeleinden kan worden 

gebruikt. De Gele treurwilg is vooral een sierboom en is vol

gens mij het hele jaar mooi, en niet alleen in het voorjaar. 

Laten we daarom met Guido Gezelle zeggen: 

• ..... Blijf nog lange , o oude bonke, 

Staan daar, van den wilgenstronke, 

Staan en, bij den waterboord, 

Dragen jonghout immer voort ... ' 
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Werkgroep Groen bezorgd: 

Openbaar groen bedreigd! 

De oproep in het decembernummer van de Wijkkrant om 

de gelederen van de werkgroep Groen te komen 

versterken heeft twee nieuwe leden opgeleverd. De 

activiteiten van de Groengroep zijn dan ook met grote 

voortvarendheid voortgezet, maar stonden de laatste tijd 

vooral in het teken van de alarmerende berichten over 

nieuwe bedreigingen van ons schaarse openbare groen. 

Nestkastjes en onderlinge contacten 
De werkgroep Groen heeft de afgelopen tijd verschillende 

malen met vertegenwoordigers van Wijkbeheer van de ge• 

meente vruchtbaar overleg gevoerd en twee maal een wijk• 

schouw gehouden die geleid hebben tot afspraken over 

bepaalde verbeteringen in het groenbeheer. De eerste wijk

schouw vond plaats op 17 december 2003. Bij die gelegenheid 

is o.m. afgesproken is dat de hele wijk een grondige boom• 

sn~i-beurt zou krijgen, de klimopwoekering zou worden aan• 

gepakt. reparaties aan kapot hekwerk en straatmeubilair 

zouden worden uitgevoerd, terwijl de geplande vervanging 

van een fraaie maarenigszins in verval geraakte heestergroep 

naast de Vredeskerk door een grasstrook ongedaan is ge• 

maakt. Ook zou plaatsing van enkele extra afvalbakken dan 

wel blikvangers in de planning worden opgenomen (helaas is 

hierbij door veel vandalisme tijdens de afgelopen jaarwisseling 

enige vertraging opgetreden). Op 20 januari 2004 vond de 

tweede wijkschouw plaats die alleen betrekking had op Park 

Roomburg. Tijdens deze schouw zijn o.m. afspraken gemaakt 

over verbetering van de waterhuishouding, onderhoud aan het 

bomenbestand, herstel van de vaak blank staande paden, 

schoonmaak resp. schoon houden van de sloten rondom het 

park en van de plek waar de inmiddels herstelde )OP staat. 

Ook is positief gereageerd op ons voorstel om enkele nestkast• 

jes in het park op te hangen. Binnenkort zal nader overleg over 

een en ander volgen. Gezegd moet worden dat zowel de 

Groen groep als Wijkbeheer zeer te spreken zijn over de onder

linge contacten. 

Ook Wijkbeheer ongelukkig met plannen park 
De vertegenwoordigers van Wijkbeheer toonden zich ook zeer 

ongelukkig met eventuele bouwplannen in het park, die zich 

op dat moment overigens nog in een zeer pril stadium be• 
vonden. Inmiddels zijn de plannen rond de nieuwbouw van de 

Lorenuschool in een nieuwe fase beland: was aanvankelijk 

het park Roomburg alleen in beeld als mogelijk tijdelijk onder

komen voor de school, thans circuleren serieuze plannen om 

deze megaschool van tegen de 1000 leerlingen definitief in hel 

park te huisvesten. De Wijkvereniging heeft inmiddels in een 

brief aan het college van 8. & W. laten weten een dergelijke 

oplossing van het huisvestingsprobleem van de kennelijk zo 

populaire Lorenuschool afte wijzen en zij dringt aan op alter· 

natieve keuzes. De Groengroep sluit zich daarbij va n harte 

aan. Ook naar onze overtuiging dreigt de leefbaarheid in de 
wijk ernstig verstoord te worden door de beoogde nie uwbouw. 

De bestaande groenvoorziening (waa rin recentelijk veel 

gemeenschapsgeld is geïnvesteerd en waar zeer velen dage· 

lijks plezier van beleven!) zal onherstelbare schade lijden. Ook 

valt verdere verstoring van de waterhuishouding te verwach• 

ten, terwijl de toenemende verkeersdruk een zeer negatief ef

fect zal hebben op de kwaliteit van deze "groene long" in een 

steeds compacter wordende stad. 

Behoud van groene zone 
Wij vinden het onbegrijpelijk dat er over de schaarse groene 

ruimte waarover wij nog beschikken zo lichtvaardig en onver• 

antwoord kan worden gedacht. Het lijkt erop dat groenvoor· 

zieningen altijd wel opgeofferd mogen worden aan doeleinden 

die "hogere" belangen dienen ... De Groengroep zal zich ech• 

ter blijven inzetten voor behoud van onze groene zone en zij 

weet zich daarin gesterkt door de gevoelens van vele bewoners 

van onze mooie wijk. Wij houden u op de hoogte, ook via de 

websitewww.profburgwijk.nl. 

Ronald Landheer 

Word donateur van het oranjefeest 
Het grote wijkfeest op koninginnedag kost 

veel geld. Vindt u dit een geslaagd initialiel? 
Dan kunt u donateur worden! 

Maak een bedrag naar eigen ke uze over op 
gironummer 55.67 .659 van de Vereniging 
Professoren- en Burgemeesterswijk, o.v.v. 
Oranje Boven. 

De organîsatie dankt u bij voorbaat hartelijk! 

NUMMU 21-APRll 1004 11111 

l(oninginnedag 2 004 

'Stroom geeft de hoogste spanning' 

Zij koesteren hun aggregaat als een kostbaar kleinood. 

Ze zijn direct ter plaatse als de spanning oploopt. Wie is 

die geheimzinnige stille brigade? In de serie 'een kijkje 

achter de schermen van Koninginnedag' licht Gijs 

Vermeij, coördinator van de werkgroep Vervoer & 

Materia len, een tipje van de s luier op. 

'Onze kerntaak is de stroomvoorziening', vertelt Vermeij. 

Samen met Gez inus Wolf let ik de hele dag op of daa rmee alles 

goed gaal. In het eerste jaar aan de Laat de Kanterstraat ging 
het mis; de stoppen sloegen enkele keren door. We hadden 

onvoldoende rekening gehouden met de vele ovens en magne• 

trons van de cateraars, die aan het eind van de middag kwa

men. In het tweede jaar hadden we te maken met een 

kabelbreuk op het podium. Gelukkig niet onze fout . Om er 

zeker van te zijn dit er dit jaar geen kink in de kabel komt, 

stellen we samen met de verh uurders een stroom plan op.' 

As trid Beumer Freelance Fotografie 
Ongedwongen mooie reporuge• en portre1ro10grafie door 

beeldend kunstenaar. Reportage van zwangerschap, bru,loft. 
receptie, feest ofbv. begrafen,s, Vanaf c 400,- ,nel. 25 foto's 

,n ttn uniek album. Portret van 1 persoon v.a. c 9S,· 
Gez1nspor1ret v.a. c 200,• of geef ttn portretfoto bdo• 
Vro1bl11vende informatie, pro1slo1st, offerte· 06 2458050 4 

astrid~umer@planet.nl 

'Ik had een grote bus die ze goed konden gebruiken' , verklaart 

Vermeij zijn bemoeienissen met de organisatie van Koningin

nedag. Voor ik het wist zat ik er bij. Ik heb geen speciale herin• 

neringen aan Koninginnedag. Maar ik vind het leuk om iets te 

doen voor de wijk en om meerwijkbewoners te leren kennen. 

Naast de stroomvoomeningen zorg ik, samen het Han neke 

van der Veen. voor de opbouw van de kinderspelen. Dit bete

kent ondermeer het ophalen en opslaan van de materialen, 

het regelen van de kraampjes via de Jozefschool en het inslaan 

van grote hoeveelheden drank. chips en snMp bij de groot· 

handel. Verder onderhoud ik de contacten met mijn groepje 

vrijwilligers (Nb: nieuwe enthousiastelingen altijd welkom). 

Het meest bijzondere aan de dag vind ik de spontane inzet 

van die vrijwilligers. De werkgr~p Verv~r & Materialen telt 

14 trouwe leden. Ongevraagd weten ze precies wat er moet 

gebeuren. 

'De dertigste april kent een vast stramien', vervolgt Vermeij 

zijn verhaal. 'Vanaf 7.00 stelt Hanneke van der Veen haar huis 

open voor alle vrijwilligers. We drinken koffie en verdelen, voor 

zover nog nodig, de taken. We brengen de spelletjes naar het 

plein en zenen enkele van de kraampjes op. Dan volgt een 

spannend moment: het aanleggen en testen van de stroom. 

Als het sein 'alles onder controle' klinkt ga ik naar huis om 

mijn kinderen Arthur en Sam op te halen \'Oor d• optocht. 

Ze vinden het hartstikke leuk om mee te lop,n. 

Halverwege de dag ruimen we kinderspelen op en bouwen de 

rest van de kramen zodat de cateraars zich kunnen installeren. 

Gedurende de dag ben ik steeds alert op eventuele storingen. 

Vooral voor de cateraars is het vervelend als de stroomvoorzie

ning hapert, dus ik doe er alles aan om dit te voorkomen. 

's Avonds is het tijd voor het dorpsfeest: bier, muziek, dans en 

oranjebitter. Het opruimen begint meteen na afloop. Dat 

werkt heel ontnuchterend. De dag daarna breng ik alle spelen 

en materialen terug naar de sportbedrijven van de gemeente. 

Onze contactpersoon, Yvonne Kamerling, is daar op zaterdag 

speciaal voor ons aanwezig om de spullen in ontvangst te ne• 

men. Meteen daarna stappt n we in de bus en rijden richting 

Frankrijk. Na spanning komt ontspanning.' 

Brigitte van Elburg 

Vrijwilligers voor 'Vervoer & Materialen' kunnen zich melden 
bij Gijs Vermeij, telefoon 5143137. Mis het niet! 
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Nieuw: cricket in de wijk 

Making a run betekent een punt scoren. De kinderen die op 

zondagochtend in de gymzaal aan de Du Rieustraat aanwezig 

zijn weten d it allang. Om de beurt mogen ze bowltn en slaan 

met hun bat. Pas op dat de wocktts niet omvallen als je probeert 

een run te maken! 

Initiatiefnemers van deze zee r Britse aangelegenheid zijn Luuk 

de Leede e n Shaun O'Riordan. De Leede komt uit een echte 

cricketfa milie (een broer speelt in het Nederlandse team) en is 

fanatiek lid van de Voorburg Cricket Club. De betrokkenheid 

van Engelsman O' Riorda n hoeft geen betoog. De heren slagen 

er wonderwel in om de liefde voor hun sport over te brengen 

op het groepje buurtkinderen tussen de 5 en ,o jaar. Voor Frits 

en Boris Müller, die binnenkort naar Engeland verhuizen, komt 

de cursus als geroepen. Die slag hebben ze vast gemaakt. 

Zin om mee te doen? Bel Luuk de Leede (tel.5128133) of 

Shaun O'Riordan (tel. 5142262) voor meer informatie. Cricket club 'Bat Boys & Girls' 

Kunst over de Vloer in het najaar, mits ... 

In de Wijkkrant van december 2003 kondigde n wij reeds de 

voorbereid ingen aan van een nieuwe Kunst over de Vloer. 

Dit voorjaar zouden een t iental huizen in de wijk op zondag

middag geopend zijn om wijkbewoners te laten genieten va n 

kunst. Zang, muziekuitvoe ringen, voordrachten en andere 

kleinkunst. In dit artikel gaven we eveneens aan nog op zoek 

te zijn naa r een secretariaat voor Ku nst over de Vloer; een be

drijf of organisatie die gedurende een korte tijd de aanmeldin

gen en administratie zou willen verzorgen. 

Het is helaas niet gelukt om op tijd alle voorbereidingen voor 

Kunst over de Vloer gereed te krijgen. Deels heeft dit te maken 

met het u itblijven va n een organisatie of persoon die de admi

nistratie e n planning kan verzorgen. 

Zoals het er nu uitziet zal Kunst over de Vloer in het najaar 

doorgang kunnen vinden. In het septembernummer van de 

Wijkkrant zult u hierover nader worden geïnformeerd. 

Het inmiddels tot drie personen uitgebreide Kunst over de 

Vloer-team doet echter een dringend beroep op organisaties, 

bedrijvtn of particulieren binnen de wijk om zich beschik

baar te st ellen om gedurende een klein aantal weken 

aanmeldingen, planning en administratie van het project 

te willen verzorgen. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gilles 

Landheer, tel. 51276<)7 of 06 55798789. 

DEZE ZOMER FRANS SPREKEN? 

Opfriscursus Frans -10 lessen 

Ook conversatielessen - alle niveaus 

Volledig bevoegd docent 

Also: Dutch fo r Foreigners 

Néerlandais pour francophones 

Lammenschansweg 72 

2313 ON Leiden 

Bel 071 - 513 43 11 of email cocohoek(.1i)xs4all.nl 

HO EK SE R VIC E S LI N G U JS T JQ UES 

Polderpark Cronesteyn 
Wie van de Wilhelmina brug over de Kanaalweg naar het 

Lammenschansplein rijdt, valt een aantal dingen op: 

rechts allereerst de tien etages tellende torenflat (die 

weldra concurrentie zal krijgen van ongeveer even hoge 

flats in de in aanbouw zijnde wijk aan de overzijde van het 

ka naal), vervolgens Park Roomburg, de sportparken en de 

fraai gerestaureerde molen. Tenslotte ter linkerzijde, 

voorbij de spoorwegovergang, park Cronesteyn. Zo 

bekend a ls bij Leidenaren de Leidse Hout is, zo onbekend 

is het Po lderpark Cronesteyn. Daar wil een door de 

gemeente in het leven geroepen projectgroe p verandering 

in brengen. 

Rust en ruimte 
Sinds een halfjaar is een gemeentelijke proJectgroep beug 

een plan op te stellen waarin de functies van het park in kaart 

worden gebracht en enkele aanpassingen en verbete11ngen 

worden voorbereid. De projectgroep staat onder leiding van 

Jasper Groos en wordt bijgestaan door een klankbordgroep 

funct ie van het park zou gebaat zijn bij een verbetering van 

de padenstructuur. Zo zou de markering van fiets- en wandel• 

paden wat duidelijker mogen zojn. Ook wordt overwogen om 

het asfalt van de fietspaden geschikter te maken voor zowel 

rolstoelgebuikers als skeelers en skaters. Bovendien is de 

vraag opgeworpen of het tot nu toe gevoerde beheer van het 

park voldoet aan de eisen van deze tijd . 

Bebouwing 
Over deze vragen en suggesties zullen de project- en de 

klankbordgroep zich de komende t ijd buigen. Het is de bedoe

ling met voorstellen te komen die binnen I à 1,5 jaar gefffec

tueerd dienen te worden, voor zover ze binnen de begroting 

van ca.€ 250.000 blijven. Uiteraard bestaat grote ongerust• 

heid over provincia le plannen die woningbouw binnen het 

park Cronesteyn mogelijk zouden maken. Men heeft zich al 

moeten neerleggen zowel bij de op handen zijnde verbreding 

van de A4 en de aanleg van geluidswallen langs de snelweg, 

als bij de toekomstige aanleg van het tracé van de Rij n-

waarin vele belanghebbenden uit de omgeving van het polder- Gouwelijn aan de Cronesteynzijde van het spoor. Maar de 

park vertegenwoord igd zijn. Een belangrijk uitgangspunt was bouw van woningen in het park zou een nieuwe en bijzonder 

dat park Cronesteyn in de regio Leiden een uniek park is dat ernstige aantasting betekenen van het betrekkelijk schaarse 

goed voldoet, veel d iversiteit te bieden heeft en rust en ruimte 

uitstraalt. Vooral de moerastuin, het reigersbos en de kinder

speelplaats scoren hoog. Wel is men van oordeel dat zowel de 

bekendhe id als de bereikbaarheid van het park, dat nu zo'n 

20 jaar bestaat, nog wat te wensen overlaat. De recreatieve 

Bewoners plaatsen boombank 
In de Kapteynstraat wordt binnenkort het éénjarig bestaan 

gevierd van de boombank. Dit bankje is een gezamenlijk 

initiatief van zeven bewoners uit de straat. De aanleiding hier

voor was dat er een aantal kinderen eigenlijk nog te jong was 

om allten op straat te spelen en de ouders graag een plekje 

hadden o m toezicht te kunnen houden. Bovendien leek het 

iedereen een verrijking van de straat om er een mooie boom

bank bij te hebben. Een tochtje naar het tuincentrum, een pot 

verf en wat vrije uurtjes van één van de bewoners en klaar was 

het project. 

Met mooie dagen zitten er regelmatig mensen op de bank te 

genieten van de zon en wordt er tijd genomen voor een praat

je. De bank bevalt goed! Misschien dat dit voorbeeld anderen 

groen dat Leide n aan zijn oostkant rijk isl Een wethouder 

schijnt onlangs gezegd te hebben dat Leiden nu eenmaal een 
Bruisende stad moet zijn, maar wat ons betreft zou Leiden ook 

een Ruisende stad mogen zijn ... 

Ronald Landheer 

in de wijk ook stimu leert? Neem van te voren wel even contact 

op met Wijkbeheer, zodat duidelijk is wat wel en niet mag. 

Het bankje met een k,tting om de boom vastmaken mag 

bijvoorbeeld niet; met een kettingoog in een sto,pteg•I wel. 

Handig om vooraf te weten. Ineke Vogel 
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Bonaventura ruimt op ... 
Zwerfvuil scoort hoog in de toptien va n onze grootste 

ergernissen. Toegegeven moet worden dat het maar al te 

bekende spotje " Met hetzelfde gemak gooi je het in de 

afvalbak" nog niet overal het gewenste resultaat heeft 

opgeleverd. De landelijke campagne Nederland schoon 

heeft dan ook op lokaal niveau een vervolg gekregen, bijv. 

met de actie Leiden ruimt op! 

Convenant 
Drie jaar lang zet de gemeente extra mensen en middelen in 

om de stad op te ruimen en schoon te houden. Dit heeft o.m. 

geleid tot diverse door Wijkbeheer ondersteunde buun

schoonmaakacties en tot een schoonmaakproject dat door de 

dienst Milieu en Beheer is opgezet i.s.m. een aantal scholen. 

De eerste school in de rij was het Bonaventuracollege aan de 

Burggravenlaan. Op 22-10-2003 werd door wethouder Van der 

Sande en directeur Van der Drift een convenant ondenekend 

voor het terugdringen van het zwerfafval rond de school. 

Vervuiler van de week 
De schoolcoördinator van dit pilot-project, de heer André Hof, 

met wie wij onlangs een gesprek hadden, vond de voorlopige 

resultaten van het schoonmaakproject zeer bemoedigend. Het 

actieplan is drieledig, legde hij uit. Om de leerlingen bewust te 

maken van de overlast die zwerfafval veroorzaakt bij omwo· 

nenden en van de schade die het aan het milieu toebrengt, 

is voor de brugklas een lespakket samengesteld waarin deze 

Dodenherdenking 
Op de kop van de middenberm van de Zeemanlaan staat 

ter hoogte van de Van derWaalsstraat de Bevrijdings• 

boom. Het is de goede gewoonte binnen onze wijk om 

op 4 mei 's avonds om 19.00 uur bij deze boom een 

krans te leggen ter nagedachtenis aan hen die vielen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Er wordt een kone toespraak gehouden. Tijdens de twee 

minuten stilte wordt respect betoond aan hen die hun 

leven gaven voor onze vrijheid. In onze wijk, in onze 

stad, ons land en overal ter wereld . 

hele problematiek aan de orde komt. Met datzelfde oogmerk 

hangen overal posters in de school. In de tweede plaats zijn 

door de gemeente containers beschikbaar gesteld die in en 

rondom de school zijn geplaatst en die door de school zelf ge

leegd worden. Daarnaast heeft Wijkbeheer extra afvalbakken 

geplaatst langs de zgn. 'snoeproule' (richting buunsuper in de 

Room burgerlaan). Tenslotte wordt regelmatig gecontroleerd 

of de leerlingen zich aan de regels houden. Zo niet, dan krij

gen oven reders die gesnapt worden een brief mee naar huis. 

Ook komen ze in aanmerking voor een schoonmaakcorvee, 

terwijl de "vervuilers van de week" bovendien een opvallende 

vermelding krijgen op de schoolmonitor. 

Meer scholen 
Hoewel de situatie in en rond de school nog niet optimaal is, 

heeft de intensieve campagne toch al duidelijk zijn vruchten 

afgeworpen, aldus de heer Hof, en dat is ook de indruk zowel 

van buunbewoners als van de gemeentelijke coordinator Hans 

Heshusius. Van laatstgenoemde vernamen wij bovendien dal 
inmiddels al meer scholen aan het project meedoen en dat 

getracht zal worden op kone termijn ook hel Stedelijk Gymna• 

sium in te schakelen. Hel hoeft geen betoog dat de Wijkvere· 

niging en met name de werkgroep Groen deze initiatieven van 

hane toejuicht: hiermee is ongetwijfeld een belangrijke stap 

gezet op weg naar een schoner leefmilieu. Hulde aan zowel 

initiatiefnemers als uitvoerders van dit schoonmaakprojectl 

Ronald Landheer 

Deze traditie is ontstaan in 1946 en is een tiental jaren 

geleden weer opnieuw opgepakt. Ondanks het ver• 

jongen van de wijk zien we dat het aantal bezoekers 
steeds groter wordt. 

Graag nodigen wij u uit om dinsdagavond 4 mei a.s. 
met elkaar een krans te leggen en stil te zijn als 

eerbetoon aan hen die hun leven gaven voor onze vrede 
en vrijheid. 
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Plezier met eenjarigen 
April: de vaste planten in de tuin komen weer te 

voorschijn. Heesters beginnen voorzichtig uit te lopen. 

Het tuinseizoen begint weer! De tuincentra staan vol met 

bontgekleurde perk planten . Massaal worden ze 

aangekocht om potten en bakken mee te vullen. 

Het woord 'perkplant' stamt nog uit de negentiende eeuw, van 

voor het ontstaan van de vaste plantenborder. Bloemperken 

werden elk jaar opnieuw beplant met exotische kasplantjes, 

het liefst felgekleurd en in symmetrische patronen. Nog steeds 

bestaat hel assoniment perkplanten uit laagblijvende eenjari

ge planten, hoewel er gelukkig veel meer te koop is dan vuur• 

rode salvia en knaloranje afrikaan. Het zijn dankbare planten 

omdat ze weinig verzorging vragen en eindeloos doorbloeien. 

Eenjarigen zijn planten die in tin seizoen hun levenscyclus 

voltooien: ze kiemen, groeien, gaan bloeien, vormen zaad en 

sterven. Of ze zijn afkomstig uit warmere streken en gaan 

dood in onze winters. Dan worden ze hier 9tbruikt als etnjarige 

planten. De meesten verlangen een plekje in de volle zon, 

maar een aantal verdraagt schaduw. Behalve de lage zoge• 

naamde perkplanten zijn er veel prachtige soonen die (veel) 

hoger worden en uitstekend in de border passen. Ze zijn ideaal 

om (tijdelijk) gaten op te vullen en om de vaste planten border 

wat speelser te maken. Veel eenjarigen zaaien zich uit en ko

men elk jaar op andere plekjes terug. Zo weven ze zich door de 

overblijvende planten heen. Door in het voorjaar zorgvuldig te 

wieden wordt beslist welke zaailingen mogen blijven, en welke 

weg moeten. De hogere soonen zijn zelden of nooit in het 

tuincentrum te koop, maar ze zijn heel gemakkelijk zelfte 

zaaien. Een pakje zaad is niet zo duur, wat het mogelijk maakt 

om elk jaar met weer eens wat andere soonen Ie experimente• 
r~n. 

Etn van mijn favorieten is Vtrbtno bonoritnm, ijzerhard. Onge

veer anderhalve meter hoog, met een luchtige groeiwijze waar• 

door hij zelfs vooraan in de border kan staan. De paarse 

bloemschermpjes trekken veel vlinders en bijen aan. Deze 

Vtrbtno wordt altijd beschouwd als een eenjarige plant, maar 

in zachte winters blijft hij vaak over. Ook mooi om door de 

border te strooien zijn dille, papavers en rood bladige melde. 

Onmisbaar is de siena bak. Ik kan niet zonder Nicotiono 01010 

'Grandiflora'. Deze wordt, anders dan de 'perkplantjestabak' 

ongeveer een meter hoog. De wine pijpvormige hangende 

bloemen gaan pas 's avonds open en verspreiden dan een 

heerlijke geur. Nog hoger, op rijke grond wel tot twee meter, 

wordt Nic01iono sylutstris. De eveneens wine pijpbloemen zi11en 

Hic01i.ana sylvtsttis 

verzameld in trossen en ruiken net zo lekker. Deze N,cotiono 

vraagt veel ruimte want het frisgroen, blad kan wel zestig cen• 

1ime1er lang worden! Heel subtiel is Nicotiono l0n91dorffii, mei 

kleine groene klokjes. Alle Nico1i0n0'1 verdragen schaduw. 

Ook knalrood maar wel heel mooi is S0lu10 coccinto. Dit is een 

luchtige plant, ongeveer zeventig centimeter hoog, waabij het 

rood geblust wordt door voldoende groen. Een andere mooie 

salvia is Salvia forinoceo. met blauwe bloemen en blauwpaarse 

stengels. Ook allerlei ouderwetse planten, zoals oostind ische 

kers, slaapmutsje en vlijtig liesje blijven waardevol. Een stel 

wine vlijtige liezen in een pot kan een donker hoekje van de 

tuin de hele zomer laten oplichten. 

Er zijn ook tal van eenjarige klimplanten die zeer de moeite 

waard zijn. Lathyrus odoro1u1 is onmisbaar om z'n heerlijke 

geur. Als de bloemen regelmatig geplukt worden bl ijft hij de 

hele zomer doorbloeien. Cabea scanden, kan tot drie meier 

hoog worden en bloeit met grote blauwe klokken. Mei warm 

weer veel water geven, anders laat hij zijn blad vallen. Vorig 

jaar zaaide ik voor het eerst Rhodochiton 01ro1on9uineum. Uit 

donkerroze klokjes zakken langzaam zwanpaarse bloemetjes 

naar beneden, met, als ze zich eindelijk openen, spierwine 

meeldraden. De bloemetjes vallen af. maar de klokjes blijven 

hangen. Schinerend. 
Nu snel gaan zaaien en erligt weer een geurige en kleurige 

zomer in hel verschiet! 
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Hans Elstgeest De profess r 
Carel Gabriël Cobet 

1813-1889 
Cobet! Een professor? Maar .. - zult u denken - de 

Cobetstraat ligt in de Burgemeesterswijk! Daar heeft u 

een punt. Het geval wil dat een aantal professoren 

vernoemd zijn in dit deel van de wijk, nog lang voor er 

sprake was van een professorenwijk. Waarschijnlijk bij 

gebrek aan burgemeesters en een overschot aan straten 

werden deze naar grote Leidse wetenschappers vernoemd 

(Kern, Blok, Verdam, etcetera). Daarom: Carel Gabriël 

Cobet. 

De familie Cobet keert na de geboorte van Carel Gabriël 

(28 november 1813) terug in Nederland. Carel was in Parijs 

geboren waar zijn vader te werk was gesteld bij hel Algemeen 

Departement van oorlog. In die tijd heerste de Fransen over de 

lage landen en in 1813 was dat allemaal achter de rug en kon 

de familie Cobet in Nederland aan hun t oekomst gaan bou

wen. In Oen Haag wordt door Carel de Departementsschool 

doorlopen. Zoals het vaak gaat bij mensen met een gave 

komen in deze tijd Cobets bijzondere gaven aan het licht. 

Op school worden bijzondere resultaten behaald en zijn alle 

partijen het er snel over eens (zijn ouders, de schoolleiding) 

dat Carel een studie in de theologie zou kunnen aanvangen. 

Op 14-jarige leeftijd verlaat hij daarom de Departements

school e n gaat de daaropvolgende vijf jaren de opleid ing vol• 

gen op de Latijnse school. Tijdens deze periode wordt Cobet 

bevangen door de schoonheid van de Griekse taal. Op 7 mei 

1832 laat hij zich inschrijven als student theologie aan de 

Leidse Universiteit. Direct hierna komt het gezin naar l eiden. 

Voor korte tijd vestigen zij zich op de Mare, in 1833 vertrekken 

zij, Carel achterlatend, naar Zwolle . Carel gaat op kamers aan 

het Rapenburg. 

Geen colleges Thorbecke 
In 1835 laat Cobet zijn studie theologie voor wat het is en be

gint een studie in de letteren. Tijdens zijn studie zijn voorna

mel ijk professor Sake en professor Geel zijn docenten. Ook 

Thorbecke behoort tot deze g roep, maar Cobet weigert diens 

colleges te volgen. Dit gaat hem lelijk opspelen als zijn docto

raal examen a fgelegd dient te worden. Thorbecke geeft te ken

nen geen getuigschrift te verlenen wegens onvoldoende bewijs 

van bijgewoonde colleges. Cobet heeft geen poot om op te 

CÖBETSTRAAT . · 
, .. ~- ·., e9 k 1 

t•DOGLERAoq 1N Dl" A5SIEl<ElmEREN ~\•· 

staan. Sake en Geel vinde n dat voor Cobet een uitzondering 

gemaakt dient te worden en bede nken de volgende construc

tie. Cobet wordt naar het buitenland gestuurd om materiaal te 

gaan vergaren voor een uitgave handelend over de Griekse 

Wijsbegeerte, Taal- en l etterkunde. Cobet mag vertrekken op 

voorwaarde dat hij in het bezit is van een geldig getuigschrift. 

Hierdoor wordt Cobet alsnog - na zijn proefschrift te hebben 

verdedigd - op 20 oktober 1840 tot doctor benoemd, al is dit 

op voorwaardelijke basis. Thorbecke houdt de benoeming nog 

een tijdje af. Uiteindelijk geeft deze zijn ver2et op en op 17 

maa rt 1841 wordt Cobets benoeming definitief. 

Een eigen huis 
Met grote ijver en inzet heeft Cobet in het buitenland zijn op· 

dracht vervuld. Enorme hoeveelheden materiaal had hij veria· 

meld d ie ook voor zijn eigen werk van grote waarde bleken te 

zijn. Na vijf jaar intensief speurwerk keert Cobet terug naar 

leiden. Daar wordt hij direct benoemd tot buitengewoon 

hoogleraar in de Romeinse Antiquiteiten als opvolger van pro

fessor Mahne. Op 20 juni 1846 aanvaardt hij deze taak. In 1847 

trouwt Cobet met Jeanette Madeleine Oliphant. Tot dan toe 

had hij nog altijd op kamers gewoond, maar nu wordt een ei

gen huis aan het Rapenburg betrokken . Een jaar later, in 1848, 

treedt prof. Peerlkamp af e n komt zijn leerstoel vrij. Cobet 

mag deze gaan bezetten en wordt benoemd tot gewoon hoog· 

leraar. De opdracht wordt uitgebreid met Oude Geschiedenis 

en met Griekse Taal- en l etterkunde en Antiquite iten. 

Ontgroening 
Als docent is Cobet een graag gezie n en geliefd persoon 

geweest. Zijn kwaliteiten a ls hoogleraar waren g root. Hij kon 

-f1::!:i1;9h 
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boeiend en gepassioneerd vertellen en wist zijn toehoorders 

het nodige inzicht van het Grieks in al zijn facetten bij te 

brengen. Het door hem gemaakte examen-materiaal was over 

het algemeen niet eenvoudig. Hij wist door al zijn kennis e n 

liefde voor het Grieks soms niet dat zijn leerlingen niet a ltijd 

over zo'n grote gave als hij beschikten. Hij was iemand met 

ouderwetse denkbeelden, met name als het ging om metho

den tot ontgroening van eerstejaars studenten. Cobet heeft 

vaak aan de bel getrokken als in zijn ogen de situatie uit de 

hand d reigde te lopen. later, t ijdens zijn rectoraat van de Uni

versiteit zou hij deze ontgroeningen nogmaals aan de kaak 

stellen. Tot iets structureels heeft dit niet geleid . In 1858 werd 

Cobet verlost van de klassieke talen zodat hij zich uitsl uitend 

op de Griekse Taal- en letterkunde en Antiquiteiten kon 

richten. 

Geen sprekers 
Het is 1884 als Cobet na een werkzaam leven en een buiten

gewone staat van dienst als hoogleraar met emeritaat gaat. 

Snel daarna krijgt hij last van een kwaal die uiteindelijk zijn 

dood zou betekenen. Op zaterdag 26 oktober 1889 overlijdt 

Cobet in l eiden, alwaar hij al sinds 1865 als weduwnaar had 

geleefd. Op de begraafplaats Groenesteeg word t zijn stoffelijk 

overschot met dat van zijn overleden vrouw herenigd en vin

den zij in het familiegraf hun laatste rustplaats. 

Zijn teraardebestelling wordt op zijn uitdrukkelijke wens zeer 

eenvoudig gehouden. Cobet wilde geen sprekers aan het graf. 

f-1, r"t)llBT. 
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De schoon heid van het alledaagse 
Al mttr dan zesti1 j aar heeft kunstenares Marri 

Oosterholt uit de Cobetstrut een passie voor afgedankte 

alledupe YOOrwerpen. Die wekt zij weer tot leven in haar 

schilderijen. Hur man maakt zelf de lijsten eromheen. De 

,roene Professorenwijk waar het echtpaar sinds 1g65 

woont, vormt het ideale decor. De mooie tuinen en de 

vriendelijke verstandhouding met buurtgenoten geven 

haar de rust en inspiratie die zij nodig heeft. 

De nu 85-jarige Marri Oosterholt is nog dagelijks achter de 

schildersezel te vinden. Een grote variatie aan stillevens, 

portretten, landschappen en abstracte schilderijen is vanaf 

27 maart te zien op een overzichtstentoonstelling van haar 

werk in museum Het Prinsenhof in Delft. Haar hart gaat vooral Timmermansoog 
uit naar de stillevens, in haar ogen 'portretten van dingen die Graag contrasteert ze vergane glorie met bloe iende bloemen 

geleefd hebben'. Ze was dan ook erg blij met de reactie van of verfijnde stoffen. In een vorige overzichtstentoonstelling in 

een vriend op haarschilderij van een cementemmervol Amersfoort in 2001 is dit zelfs als achterliggend thema in haar 

deuken: 'Je kunt zien dat die een zwaar leven heeft gehad.' werk benoemd: bloei en verga nkelijkheid. Maar Marri Oost er-

Steengaas 
Ze haalt vervallen voorwerpen, verweerde stenen en oud hout 

overal vandaan . Zo ontdekte ze verwrongen steengaas bij ••n 

afbraakpand toen ze op weg was naar het van Goghmuseum 

in Amsterdam. Na afloop van het museumbezoek snelde ze 

direct terug om het op te halen. Tegen een achtergrond van 

houten planken en in combinatie met donkere esdoornblade

ren en verbleekte hortensia's komt de fraaie structuur en be-

weging in het gaas goed uit. Door haar schilderijen gaan 

andere mensen ook de schoonheid van die alledaagse voor

werpen ontdekken. Vrienden en kennissen nemen soms oude 

houten planken van een scheepswerf voor haar mee. 

Bloemenkiosk 
Lammenschans 

Tegenover scation Lammenschans 
Tel 07151418 12 
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Elke dag grote sortering 
bloemen en planten 

Geopend: dlnsdilg t/m uterdag 
Van 1.00 tot 11.00 uur 

holt is even vaak simpelweg geboeid door fraaie combinaties 

van horizontale lijnen in de houten planken, met structuren in 

stoffen of stenen. Compositie gaat haa r gemakkelijk af: 'Mijn 

ouders waren kunstliefhebbers en hadden kijk op verhoudin

gen. Van hen heb ik een timmermansoog ger rfd.' 

Eigen stijl 
Maar het is wel een geoefend timmermansoog. Marri Ooster

holt heeft een goede basisopleiding in tekentn gehad op de 

Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam. Aan schilderles 

kwam ze niet meer toe omdat de Academie afbra ndde bij het 

bombardement op Rotterdam. Het schilderen met olieverf 

heeft ze zichzelf geleerd en verder ontwikkeld als werkend lid 

van Ars in Leiden. Haar werk is daar vaak getoond op groep

stentoonstellingen. Het is het echtpaar opgevallen dat de 

waardering voor haar werk sterk wisselde. Vijftig jaar geleden 

was er veel aandacht. Er was toen een tentoonstelling met 

haar werk in de Lakenhal. Daarna bleef het jaren stil, wellicht 

door de overheersende belangstelling voor meer abstracte 

kunst. Nu is stilleven herontdekt. Haar raakt die wisseling in 

aandacht niet omdat ze overtuigd is van haar eigen stijl. 

Andere liefdes 
Een andere liefde van Marri Oosterholt is haar tuin, waarin ze 

haar talent voor componeren van vormen en kleuren kan uit Ie· 

ven. Zij ontwerpt en samen met haar man werkt ze aan de uit

voering van wat haar voor ogen staat. • Dat is ook een soort 

kunstwerk waar je in kunt zitten en ervaren, anders dan 

een schilderij '. Ook haar man heeft verschillende liefdes. 

Naast zijn vroegere werk aan het Stedelijk Gymnasium 

(als leraar wiskunde , conrector en tenslotte rector) en 

lang daarna is hij steeds een e nthousiast pianist geweest 

(met conservatoriumopleiding). Tegenwoordig houdt hij 

zich vooral bezig met filosofie en kunst. Zo schrijft hij op 

het moment een boek ove r het werk van zijn vrouw dat ter 

gelegenheid van de overzichtstentoonstelling wordt uit

gegeven. 

Last b ut not lea st IS daar nog h un onderlinge verbondenheid, 

d ie al vanaf de middelbare school in Rotterdam dateert. 

Niet steeds op de koffie 
Beiden voelen ze zich thuis in d e buurt waar ze al vanaf 1965 

wonen. Ze wandelen er gra•g doorheen en kijken naar andere 

mooie tuinen. ' Met de buu rtgenoten hebben we een vriende

lijke verst• ndhouding . Ha ar ze verw• chten niet datje dage-

Uw eigen expositie in de wijk 
Sinds 2002 weten de lezers van d e Wijkkrant, dat zij hun 

zelf gema•kt• kunst in de voorza•I van d e Vredeskerk kunnen 

tentoonstellen. Voor d e "nie uwe" gezinnen, d ie in de Profes

soren- en Burgemeesterswijk zijn komen wonen en alle 

andere bewoners, he rhalen wij onze aanbieding: 

Iedere hobbyist die aquarellen, schilderijen, tekeningen , 

foto's, beelden etc, wil exposere n, kan hiervoor de voorzaal 

gebruiken. 

De tentoonstellingen worden georganiseerd door de kunst

commissie van de Vredeskerk en zijn gratis toegankelijk 

tijdens alle publieke activiteiten in de zaal. Afgezien van het 

feit dat kerkelijkheid zeker geen vereiste is, is het gebruikelijk 

dat (een deel van) de kunstcommissie vooraf uw werk komt 

bekijken om te bepalen of uw kunstwerk voldoet aan enkele 
voorwaarden. 

Belangstelling? Nadere informatie kunt u krijgen bij: 

Corry van Dam, tel. 5146874 

H~rianne Wolthaus, tel. 5125561 

Wim Huner, tel.5413527 
Ap van Doorn t 1 . . • e · 5124984 (ema,I: mfo@apvandoorn.com) 
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lijks op de koffie komt. iedereen is op de eigen vrijheid 

gesteld.' Dat komt goed uit, want Marri Oosterholt heeft het 

druk met schilderen. 

Dt ourrzichtsttntoonsttlling uan htt wrrk uan Marri Oorttrholt 

is uon 27 maart tot 4juli 2004 tt btzichtigtn in mustum 

Htt Primnhofin Dtl~. 

Marjolein Morée 

Expositie Nienke Raven 
in de Hortus 

Wijkgenoot Nienke Raven 

exposeert vanaf 13 april 

a.s. zes weken lang een 

keus uit haar werk in de 

Hortus Botanicus te 

Leiden. Het gaat hierbij, 

hoe kan het ook anders, 

om botanische tekenin

gen en aquarellen. Voor 

een deel zijn die in de 

Hortus ontstaan, voor een 
deel zijn het afbeeldingen 

van planten uit Polder

park Cronesteijn en soms 

ook gewoon een tekening van een pompoen van de 

markt. 

Gedurende de openingstijden van de Hortus is Nienke'• 

werk te bezichtigen in de Brasserie van de Hortus, 

Rapenburg 73· 
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Activiteiten Leidse Senioren Zelfstandig 
Wist u dat u iedere maandagochtend terecht kunt voor een 
praatje, voor vragen of gewoon een kopje koffie? De zogehe

ten inloopochtend kunt u bezoeken in 't Trefpunt, gelegen aan 

het Professorenpad , , tel. 5128183 of 5128184. Vanaf 10.00 tot 

12.00 uur bent u van harte welkom. 

Heeft u interesse om te leren bridgen, dan kunt u op iedere 

woensdagochtend terecht vanaf 9 .30 tot 11.30 uur in 't Tref• 

punt, r>rofessorenpad 1. Twee s,nioren zijn aanwezig om u op 

een ontspannen manier wegwijs te maken. Er zijn geen kosten 

aan verbonden. Voor meer informatie kunt u. bij voorkeur op 

maandagochtend, bellen naar Lenie Koolhaas op bovenstaand 

telefoonnummer 5128183 of 5128184. 

Voelt u zich betrokken bij u wijk, heeft u ideeën of opmerkin

gen om het wonen in uw omgeving plezieriger te maken/ Kom 

dan iedere tweede d insdag van de maand naar de toetsgroep

bijeenkomst. Deze toetsgroep bestaat uit senioren die wonen 

Programma Lorentzhof 
Wist u dat er heel veel activiteiten plaatsvinden in lorentzhof 

die voor (oudere) wijkbewoners toegankelijk zijn? Regelmatig 

treden er op het podium van lorentzhofkoren, operettegezel

schappen en muziek-ensembles op die zeer de moeite waard 

zijn. En voor de toegangsprijs;€ 1,20 hoeft u niet thuis te 

blijven, daar is trouwens de koffie bij inbegrepen. 

De komende periode zijn er de volgende optredens: 

Dinsdag 16 maart 14.15 uur Diamiddag i.s.m. museum "De 

lakenhal"over de jaren vijftig 

Donderdag 18 maart 19.30 uur Nieuwkoops Gemengd Koor 

Zondag 28 maart 14.30 uur De Fa bel van Cantecler, verteld 

Dinsdag 6 april 19.30 uur 

Dinsdag 27 a pril 19.30 uur 

door Caroline van Oyen 

Met diergeluiden en schaars

endendia's van Joop Koevoets 

Mannenkoor Eben Haezer 

Opera in Concert, met Piet 

Maas (tenor) en Judith Ellis 

(sopraan) 

Donderdag 29 april 14.30 uur Bingo 

Zaterdag 8 mei 14.00 uur Voorjaarsmarkt 

in de Professorenwijk Zuid/Oost die op· e n aanmerkingen ten 

opzichte van de leefomgeving omzetten in concrete verbeter

voorstellen voor de wijk. Ook is er iedere maand een gast

spreker. 

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 

13 april a.s. Vanaf, 5.30 uur staat de koffie klaar, de middag 

eindigt om 17.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden! 

Op 13 april zal er presentatie gehouden worden door vertegen

woordigers van vier verzorgingstehuizen over de nieuwste 

ontwikkelingen in deze sector. 

Iedere tweede en laatste vrijdagmiddag van de maand bent u 

vanaf 14.00 tot 17.oouur welkom op de zogeheten spellenmid

dag. U kunt klaverjassen, rummicuppen, darten en bij mooi 

weer buiten Jeu de Boulen of gewoon een praatje maken. 

Aan het einde van de middag gaat de bar open en kunt u een 

drankje nuttigen. (koffie€ 0,50, thee€ 0,30, fris € 0,80 en d e 

rest€ 1,00). 

Dinsdag 11 mei 19.30 uur 

Dinsdag 25 mei 14.30 uur 

Dinsdag 8 juni 19.30 uur 

Dinsdag 15 juni 19.30 uur 

Donderdag 24juni 14.30 uur 

Klassiek concert i.s.m. de 

Stichting Muziek in Huis 

Salonorkest (viool, fluit, cello, 

piano) Weense middag 

Koor Nootzaak 

Noordzeezangers 

Bingo 

Verder kunt u iedere maandag- en woensdagmorgen in 

lorentzhofterecht in ons internetcafé voor vragen of advies 

betreffende computergebruik, e-mail en internet. 

Een afspraak maken is verstandig. 

lorentzhofis een officille uitleenpost van de Openbare Biblio · 

theek. De openingstijden zijn: maandagmiddag, woensdag· 

middag en donderdagmorgen. 

Verder kunt u iedere middag terecht in ons restaurant voor een 

warme maaltijd . Voor de prijs van€ 5, 10 krijgt u een heerlijke 

driegangenmaaltijd geserveerd. 

Zoals u ziet is lorentzhof een bruisend middelpunt in uw wijk, 

waar van alles te beleven valt! Als u nog meer wi lt weten, kijkt 

u dan eens op www.lorentzhof.nl. 

Voor informatie kunt u ook bellen: tel. 5149545 

_.,___ 

Zonnig, met kans op onweer 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 

Op 27 januari hebben B&Ween voorkeursscenario vastgesteld 

voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GWP), dat 

de gewenste verkeersstructuur in 20 20 weergeeft. 

Een ontwerp van d it plan wordt dit voorjaar in de inspraak 

gebracht. 

Het college kiest voor het uitbouw-plus scenario. Dat bestaat 

uit de volgende onderdelen: 

Realisatie Rijn-Gouwelijn; 

Optimalisatie fietsassen; 

Verbindingsweg A4·A44 (rijksweg 11-wost). d ie loopt via de 

zuidkant van Oostvlietpolder, door Voorschoten en door de 

Papenwegsepolder langs de Stevenshof. De Voorschoter· 

weg krijgt een aansluiting o p deze weg; 

De huidige aansluiting A4-Europaweg-Burgemeester Det· 

mersweg komt te vervallen, omdat volgens rijkswaterstaat 

de onderlinge afstand tussen de aansluitingen op de A4 te 

klein wordt. De route Europaweg-Detmersweg blijft be

staan. Verkeer vanuit Zoeterwoude (en leiden) krijgt via 

een nieuwe verbindingsweg tussen de Detmersweg en 

rijksweg 11 west aansluiting op d e A4 en rijksweg 11 west. 

Buurtspreekuur 
Tegenwoordig is er in 't Trefpunt, Professoren pad , een buurt• 

spreekuur. Dit spreekuur vindt plaats op iedere derde dinsdag 

van de maand van 9.00 tot 10.00 uur. Inwoners van onze wijk 

kunnen daar binnenlopen en informatie of advies vragen aan 

vertegenwoordigers van de volgende instellingen: 

Politie Hollands Midden 

Siichting Dienstverlening voor ouderen en mensen met een 
handycap 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 

Woningstichting Ons Doel 

Het is de bed r d . 
oe ing at dot team uitgebreid wordt met iemand 

van de lorentzhof b .. 
voor •Jvoorbeeld vragen over opname of 

venorging aan huis. 

Verder willen B&W ondenoeken of de Kanaalweg verlengd kan 

worden naar industrieterrtin De Waard en Sumatrast.raat on

der voorwaarde dat de leefbaarheid in Leiden Noord (kennelij k 

tellen de bewoners van de Rijnd ijkbuurt en de Professorenwijk 

niet mee) niet verslechterd en de capaciteit van de Suma

lrastraat niet vergroot hoeft te worden. Daarbij wordt ook een 

alternatieve route over de Zijldijk bekeken. 

In een nog verdergaand scenario, dat B&W gelukkig niet ge

kozen hebben, staat een plan om rijksweg 11-oost te verlengen 

tot aan de Kanaalweg, dwars door polderpark Cronesteijn. 

Hoe je over dit plan voor geheel leiden moet denken , is g••n 

onderwerp voor onze vereniging en laat ik verder buiten 

beschouwing. Voor onze wijk heeft de keuze van B&Wop dit 

moment geen ingrijpende g•volgen (afgezien van de eerder 

gemaakt keuze voor de RijnGouwelijn). Wel wordt de moge

lijkheid open gehouden dat de Kanaalweg verlengd wordt. 

Die weg zal daardoor een stuk drukker worden en tussen de 

Hoge Rijndijk en het Utrechtse Jaagpad zullen woningen ge

sloopt moeten worden. Voord• bewoners uit de Rijndijkbuurt 

en de Professorenwijk geen geruststellend bericht. 

Hendrik van Sandick 

Tijdens dit spreekuur kunt u zonder afspraak binnen komen en 

wordt u ontvangen met een kopje koffie. 

Als er menstn zijn die iets onder vier ogen willen bespreken is 

daar ruimte voor. 

Leni• Koolhaas 
coordinator Leidse Senioren Zelfstandig 

De volgende wijkkrant verschijnt omstr•~.ks 
18 september 2004. Sluitingsdatum koptJ; 

zaterdag 21 augustus 2004 
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www.profburgwijk.nl 

"Managen is een beroep, 
programmeren is een ambacht" 

Hebt u dat nou óók wel eens, dames? Dat uw man 

's avonds en in het weekeinde uren achter de computer zit 

en dat u zich, alleen op de bank, met een glas Chardonnay 

in de hand (sinds Bridget Jones dé lijf drank van alle zielige 

echte en dot-com singles) afvraagt wat dat apparaat dan 

heeft dat u niet hebt ... Maar er is altijd baas boven baas! 

Uw man kijkt misschien graag op de wijkwebsite 

(tenminste, ik help u hopen dat het dát is waar hij naar 

kijkt), mijn man bouwt en beheert hem. Gelukkig wilde de 

wijkkrant een interview over de nieuwste ontwikkelingen, 

en zo hadden wij opeens een heuse afspraak. 

Leids Dagblad 
Sinds frans Hoek een paar jaar geleden het beheer van 

www.profburgwijk.nl overnam, is er wel het één en ander ge

beurd. De site telt inmiddels enkele honderden pagina's, die 

vorig jaar samen goed waren voor een kleine 80.000 hits. "Dit 

jaar ligt het gemiddelde op zo'n 245 hits per dag, voor een 

wijk-website is dat absurd hoog" vertelt frans. De foto's van 

de bouw van de Petrus-kerk zijn erg populair, net als de wijk· 

kaart met foto"s en de persberichten inzake de Rij nGo uwelijn. 

"De site wordt trouwens ook dagelijks door kranten gemoni

tord" zegt Frans met trots. "Als wij er een persbericht opzet• 

ten, staat het vaak de volgende dag in het Leids Dagblad. Ook 

de fotoserie over de Petrus kerk hebben zij overgenomen." 

Een andere nieuwe ontwikkeling is de sub-website van speel• 

tuinvereniging De Speel schans. De pagina met d e foto's van 

het paasfeest heeft zelfs het grootste aantal hits van allemaal. 

Oud-bewoners 
De al eerder genoemde wijk kaart was een idee van een bezoe

ker van de site, die een e-mail aan de webmaster stuurde. De 

wijkkaart is een plattegrond van de wijk, met op allerlei plaat• 

sen pijltjes. Wanneer je op zo'n pijltje klikt, zie je een foto van 

dat stukje wijk. " Dat is vooral heel populair bij oud-wijkbewo

ners. Zij krijgen de wijkkrant niet meer, en willen toch g raag 

van het wel en wee in de wijk o p de hoogte blijven." Be halve 

de wijk kaart en de recente ontwikkelingen kunnen zij ook alle 

oude wijkkranten lezen. De laatste 3 à 4 exemplaren staan in 

de menubalk, maar via de sitemap zijn hele jaargangen te vin• 

den. Er komen dan ook regelmatig reacties van mensen uit 

allerlei delen van het land. "Zo mailde onlangs iemand die met 

een onderzoek naar de rol van een pastoor in het verzet bezig 

is. Ik heb hem naar het forum verwezen." 

Buurtkroeg? 
Het forum heeft aanvankelijk een wat trage start gekend. 
11Mensen laten niet zo gauw berichten achter op een site" we,t 

Frans, "zeker Nederlanders niet." Maar inmiddels trekt het 

forum veel be langstelling. Er wordt van alles besproken , hete 

hangijzers zoals het parkeerprobleem, maar ook luchtiger on· 

derwerpen zoals kerstverlichting. " Het forum is beslist meer 

dan een virtuele buurtkroeg met borrelpraat" stelt frans, "de 

wijkvereniging gebruikt het ook om te zien wat er allemaal in 

de wijk leeft. Soms beginnen ze dan ook zelf een onderwerp." 

Het forum wordt door een bestuurslid en door frans zelf dage• 

lijks gemonitord . Niet alleen uit interesse, maar ook om onge• 

wenste reacties te weren. "Alles wat beledigend is, of op de 

persoon gespeeld, wordt meteen verwijderd ." 

Ook commerciële activiteiten via het forum zijn niet toege· 

staan. "Maar er zijn wel particu lieren met vragen en aanbie· 

dingen, bijvoorbeeld voor woonruimte, een authentieke 

glas-in-lood-deur, een partijtje dakpannen. Om dit soort 

verzoeken een plaats te geven is e r nu het Via Via Web." 

Geen wapenhandel! 
Het ViaViaWeb is een specia le Vraag en Aanbod afdeling op de 

site. iedere buurtbewoner die iets zoekt of juist iets kwijt wil, 

kan daar een advertentie zetten. "Als je het forum daarvoor 

gebruikt, moet je daar je e-mail adres achterlaten om reacties 

te kunnen krijge n en dat leidt zonder meer tot spam" vertelt 

Frans. "Op het ViaViaWeb ben je daartegen beschermd.• 

De adverteerder moet zich registreren met zijn emai l-adres en 

een wachtwoord . Zo kan de adverteerder zijn eigen advertentie 

wijzigen of verwijderen en kan de webmaster ook hier onge

wenste verschijnselen tege ngaan. "Ik wil geen advertenties 

voor drugs, wapens of gesto len voorwerpen" grinnikt Frans. 

" En ook geen puur commerciële zaken, een fietsenhandelaar 

moet er geen advertentie zetten. Maar iemand d ie zich als op

pas aanbiedt, dat kan natuurlijk wel weer prima." 

Sinds kort is er ee n tweede versie van het ViaViaWeb, waar ook 

foto's van de te adverteren voorwerpen op gezet kunnen wor

den. Frans vertelt zuchtend dat het nog een hele klus was om 

dat foto-deel goed geprogrammeerd te krijgen, maar dat het 

hem uiteindelijk toch gelukt is. 

Ambacht 

Die ontboezeming leidt tot een voor uw verslaggeefster toch 

wel prangende vraag: Waarom doe je dit allemaal? Wat ir rr leuk 

aan, 

Bent u al I id? 
Waarvan? Van de wijkvereniging? Waarom zou ik ... 

De Wijkkrant valt toch wel in de bus en de dingen die ze 

organiseren zijn toch niet voor mij. En verder heb je er 

toch niks aan. De gemeente gaat toch wel z'n gang en wat 

heb ik verder met die wijk ... 

Vindt u dat ook? 

Dan moet u eventjes verder lezen. Want de wijkkrant valt dan 

wel in de bus, maar wist u dat er altijd veel meer kopij is dan 

ruimte? We zouden graag dikker en vaker verschijnen en vol

gens de lezersenque te van vorig jaar wilt u dat ook graag. Wat 

ons tegenhoudt zijn de financiën. Dus hoe meer mensen lid 
zijn van de w··k .. 

• 11 veren,gong, des te sneller we kunnen overgaan 
tot voer dikkere wijkkrante n per jaar. 

En zi1"n de d" d" • . 1ngen 1e we organiseren 
niet voor u? 

Het straatfeest d 
d at wordt gesponsord door de wijkvereniging, 

e Partytenten die t .. . 
Ko . . u egen kostpnis kunt huren? De imposante 

n1ng1nneda . . 
zang? Al . gvoerong, het voet baltoernooi, de kerstsamen-

s uhd wordt d 
on erste unt u de wijkvereniging met de 
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"Overdag ben ik m • 
a nager ztgt Frans. "Nu kan ik eindelijk 

weer eens zelf programmeren, en dat is tenslotte mijn oor-
spronkelijke vak Wa t· .. . 

· " · manager Z1Jn 1s een beroep. maar pro• 
gram meren is een vak, zeg maar gerust een ambacht. Het is 
een creatief proces zie h 1 1 , e maar a s een beeld of een schilderij 
mak~n. Je begint met helemaal niks, en aan het eind heb je 

dan ,ets _moo,s. Tenminste, dat is het in je eigen ogen. hopelijk 

ook'" die van anderen. En er is sinds kort een nieuwe pro• 

grammeertaal, ASP.NET. Als directeur van een softwarehouse 

moet ik daar ook goed van op de hoogte zijn. Ik heb dus de 

afgelopen vier maanden iedere avond zinen programmeren 

om dat goed onder de knie te krijgen. 

En niet re vergeten de contacten in de wijk die ik hierdoor 

heb gekregen, die vind ik ook heel leuk. Het fotograferen van 

Koninginnedag is ieder jaar weer een waar feest. 

Maar uitr maondtn lang itdtrt ouond programmtrtn, htb jt dan nog 
w,I tijd voor je urouw? 

"Nou, mijn vrouw heeft zelf een heel drukke baan, dus dat 

geeft mij dan ook t ijd voor mijn hobby. Maar ze gaat wel boven 

de website, hoor!" verzekert Frans ons met een charmante 

glimlach. 

Coco Hoek•Sandtke 

organisatie ervan. Niet alleen met uw contributie, maar 

omdat een groot ledental een extra stimulans is voor de wijk

vereniging om voor iedereen wat te organiseren. 

De gemeente gaat toch wel z'n gang? 
Daar vergist u zich in. Een sterke wijkvereniging zit bij de 

gemeente aan tafel om te waarschuwen voor de gevolgen van 

nieuwbouw van een school, de belangen van bewoners te 

verduidelijken, te zorgen voor goed en eflicient groenbeheer, 

bebouwing van parken te voorkomen, de inpasbaarheid van 

de Rijngouwelijn ter discussie te stellen en de v~_orzieni~gen in 

de wijk op peil te houden. Hoe meer leden de w11kveren1g1ng 

telt hoe belangrijker de wijkvereniging is voor de gemeente. . . ~ 

Een club met zoveel leden moetje nu eenmaal seroeus neme . 

Wat u dus moet doen? 
Gewoon lid word en van de wijkvereniging. Het kort u € 7 ,50 

1 1 rug samen met uw 
. ar en u krijgt daar heel vee voor e . 

per Ja .. 11 raag groot en 
buren en alle andere wijkbewoners. W111111 en g 

sterk zijn. Voor ui U ook? d krant• 
Vul vandaag de bon in op de achterkant van eze . 
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Volop parkeergelegenheid 
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Van Harteveld 

Zeemanlaan 22 - telefoon 071 512 35 77 
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Zeemanlaan 37 - telefoon 071 512 87 00 

Van der Waalsstraat 3 
telefoon 0715133222 
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We zijn toch op de wereld om mekaar .. . 
Ingezonden brief 

Ja, vult u maar aan, dat kan namelijk van alles 2:ijn, zoals elkaar helpen, 
geen overlast aandoen enz.enz. 

Graag wil ik het nu hebben over de ·overlast·. Mensen kunnen elkaar 

gewild of ongewild overlast berokkenen, maar dat kan m veel gevallen 
toch wel door een goed gesprek worden opgelost. 

Maar wat nu te doen aan de overlast die we ervaren van vogels, in hel 

bijoznder de meeuwen. Alles wat de gemeente eraan doet en de komen

de Ujd eraan zal doen wordt zeer gewaardeerd, al kan het alllJd meer. 

Een paar voorbeelden. Vroeger was het verboden om langs de singels op 

het gras te lopen. Er stond een bordje •verboden het gras te betreden· 

Nu zou er een bordje moeten zijn · verboden te voederen·. Er zI1n men

sen die zakken vol b rood gooien bij de bomen en m het gras met de ge

dachte, zo dat ben ik weer kwiJt en ik doe er nog goed aan om het de 

vogels te geven en het niet in de vuilnisbak te gooien. 

Verkeerde gedachte, mijns inziens, de buurt ondervindt er de overlast 

van. Meeuwen op de daken, gekrij s. je kunt er niet door slapen. Zou al 

dat voedsel ook geen ratten en ander ongedierte aantrekken? 

Houd me ten goede, ik ben echt ruet tegen eendjes voeren, maar zoals er 

nu dagelijks met brood gego01d wordt is gewoon niet nonnaal. Mis

schien iets om over na te denken. 

Jammer dat de schillenboer ruet meer wekeliJks langskomt. 

J.T.-v.S 

Bewoner Zoeterwoudseslngel 

Oproep! 
Winkels in de wijk spelen een belangrijke rol bij het verbinden 

en ontmoeten van mensen in deze wijk. Het aantal winkels in 

de wijk neemt jammer genoeg al jaren af. Daarom zoeken we 

wijkbewoners en middenstanders die creatieve ideeën hebben 

ter versterking van de economische kracht van onze wijk. Een 

Leidse politieke partij heeft al eens een poging gedaan om een 

project met winkels te starten en er een stuk over geschreven 

("Op de kleintjes letten"). De gemeente heeft een beetje geld 

voor dit soort projecten gereserveerd in de begroting . 

Als we niet willen dat onze wijk over een aantal jaar zonder 

winkels is, dan is het nu tijd om de schouders eronder te zet• 

ten en een plan te bedenken. Ten behoeve van oudere bewo· 

ners en op termijn dus voor ons allemaal. Om de benen te 
strekken zelf · b 

• Je rood te kope n, elkaar te blijven 

ontmoeten"want verhuizen dat doe je toch niet uit deze wijk?1 

w e zoeken ongeveer 6 of 7 bewoners en winkeliers, die een 

paar keer bij elkaar komen en van gedachten wisselen over de 

wijk. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we 

met elkaar inspelen op activiteiten en ontwikkelingen in de 

buurt/ Laten we dat eens verkennen en opschrijven in een 

plan! 

Voor informatie een aanmelding, 

neem contact op met: 

Janine Thorborg 
De Meij van Streefkerkstraat 73 

23,3JM Leiden 

info@ateljdekim.n 1 

tel. 07,.5,32388 of o6-13795437 



--- MUMHlll ll - APlillll 1004 

Advertenties van leden 
• Iets te verkopen? De zolder op

geruimd en zonde om weg te gooien/ 

Kunt u iets heel goed en wilt u daar 

anderen van mee laten genieten/ 

Plaats een gra tis advertentie! Dat kan 

drie keer per jaar in de Wijkk rant. En 

die wordt goed gelezen! 

Kijk eens op www.profburgwijk.nl 

onder het kopje ViaVia. Bied gratis uw 

produkten en diensten aan en bekijk 

waar wijkbewoners u een plezier mee 

kunnen doen. 

U i t de Kunst 

kaarsen & ke ramie k 
Op zo.t nw, Nn bljzondtf' c.tde.u, 

kunstzlnn'9 9td<a>rtffd -.1 
In onze t •ltr" IJ htt h koop! 

(ffl k.tM of bff.r •Is 
geboono-of Jublle<,1n9t1dlenk, 

ob~ vin bremS.k 
of un._11:t ,-leUt~nhn7 

In onzt altUtn 
ontwtrp,tn ffl mtkffl 

vontond•lljt 90hlndk.lptt 
kunsltnHn "dut p,odu&nl 

(wol tljd'9 contoct-
._ bon,llin9tn) 

Kom lengt In onu g1ltr6e, 
bol of botOff dt w•t.lte 
H09t-rd 164 l.oldon 
101<1-, 071 Sl3 99 25 

www.ttt l'-n,ltdd;unst.nl 

• Tenorsaxofonist gezocht voor de 

blazerssectie van feestband Talking 

Loud . 

Repertoire: soul, funk, disco uit jaren 

'6o-'90 en alles wat daar tussen en 

omheen past. 

Trombonist ook welkom! 

Info: 071-5120592 ofo6 23866740 

Bosdagen 

3 en 10 april 

AVogel-boswandeling 

• Welke (oudere) bewoner van onze 

wijk is misschien nog in het bezit van 

een oude schooltas van de lagere 

school (overslagmodel met ijzeren pen)I 

Verder ver2amel ik oude leesplankjes. 

Ik zoek bijzondere exemplaren: het 

Joodsche en het Indische plankje (jaap

gijs-dien). U zou mij een groot plezier 

doen als u contact wilt opnemen als u 

iets van het bovenstande bezit en het 

wilt a fstaan, M. Tegen vergoeding. 

Jacqueline Dekker, tel. 5132022 

Ontdek het bos! 

De natuur maakt gezond! 
A. Voq,I o,qonls,trt du,o,n. In wmtnwtrklnq 
rntl Sl...t.sbosbthttr. op ) tn t0 , pol a.s. 
ttn botltndo, lnspkmndo bo,windtlinq. 

E.n ~ nocfiqtn w~ u v,n hM, ulll 
Ondtt btgtltkftnq v,n ttn botw1<hltr 

w•ndtlt.n wt ttn p,1<.hllge rout, tn komen 
wt op dt ffl<UI biJtOfid<rt pl,kl<,n. 
lHI u vrrr,utn door d, natuur! 

Kom 1/00f mu, lnform11I, ,n ten 

inschrijfformulirr naar d<oqlslulj: 

n 22 -telefoon 071612S577 

Wijkwijzer 
Stichting Die nstverlening Zuid Oostt 
Leidse Senioren Zelfstandig 
't Trefpunt, Professorenpad 1 1313 u, 
1tltfoon 512 81 83 

Dienst Milieu en Beheer Gemeente leiden 
Sector Wijkbe heer, wijkteam stadsdeel Zuid, 

Postbus 9100 2300 PC 
Boshu,zerlaan 5 1 p 1 SG 

1tl,foon 516 76 15 

Politie Bureau Zuid 

VijfMtil"n 135b 
1311 RK leiden 
ltltfoon 0900 8844 
O~ningstijde n: ma. 1/m vr. van 9 tot 17 uur, 
u . en zo. gesloten 

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg 
(Ons Dotl) 
Mtvr. C. Monfi ls 
Kanaals tr,ut 1 2 313 N N 

1tltfoon 512 08 59 

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o. 
Dhr. E.C. Mtytr 

Profenortnp•d 25 2313 TA 

ltltfoon 51 3 2155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schun,rsveld 65 2316 Z2 

telefoon 522 20 25 

Openbare Basisschool lorenh 
V•nVollenhovrnkade 19 2313 GG 

ltltfoon 514 17 77 

Alchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappoldt 

Van Bemmelenstraat 21 
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143 

e-ma,I al.chem1lla@in1er.nl.net 

FOider op aanvraag 

P.C. Basisschool Roomburg 
V•nVolltnhovtnkadt 15 2313 GG 

ltltfoon 51 3 0958 

R.K. Basisschool Sint Jo>tph 
Oppenh, imstrut8 2313 1• 
ltltfoon 513 22 63 

--- --- -- - ----- - - ----
Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
Verbeeksttaat 19-21 2332 u. 
1tltfoon 5161415 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: 
u,tleencentrJle V~n VollenhovenkJde 15 
2313cc,1tltfoon 512 18 94 
Ouder-en kindzorg: telefoon 514 10 10 

Maatschappelijk Werk, sector Midden 
l•ngtgracht 1B 2313 NT 

1tl,foon 522 27 27 (m••Yf. 9 •10 uur) 

Verzorgingscentrum lorent:zhof 
lorentzhof1 1313 G• 

ltlt foon 514 95 95 

Parochitctntrum Oud-Katholi•k• 
P•rochit, putoor R. Frtd<. 
Cronesteinkade 1 1313 Gx 

1tltfoon 5124077 

R.K. Petrusparochie 
lammenschans\li<eg 40 

P•stoor J. Smith, Htrtns,ngtl 3 23131s 
telefoon 5121912 

Vredeskerk 
prtdikanten, Or G.J. Vtnema en 
Os J.R. Wolthaus. 
Van Vollenhovtnkade 11 2313 GG 

1tl,foon 5142317 
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Kinderdagverblijf Peuterpa lrt 
Oppenheimstrut 6 231 3 Je 

ltlt foon 512 48 39 

Peuterspeelnal Ot Glijbaan 
Burggravenlun 17a 1313 HM 

telefoon 5121331 

PtuterspHln•I 011,k, Bolltkt 
Oppenhe,mnrut ;a 1313 J c 
telefoon 5131061 

Naschoolse Opvang De Basisbende 
Oppenhe,mstrut 1 1313 JE 

ltltfoon 512 43 6g 

Stichting 't Kasteel. 
Bu,tenschoolse opv.1ng 
Sportpuk Roomburg 
ltlt foon 513 54 74 

Speeltuin 'de Spetlschans• 
Van Volltnhovekade 22 

Adres secreuriaat: De S1nerlaan 75 1313 Tl 
ttltfoon 5128250 
E·m•il riddtnkhoffti)w>.s.nl 

Vereniging Profusoren- en 
Burgemeesterswijk 

Pos·tbus "129 1301 cc 
Thomas van Duin (voorzitter) tel. 5131133 
Jan 8urgme11er (secretaris) tel. 5116o84 
Ad van der \Yuls (penningmeester), 

"1. 5121889 
Rob Brotkstr• (rtdaktit W1Jkkrant), 
tel. 5122103 
Hendrik van Sandick (bestuurslid), 

tel. 5124330 
Neny 51ttnstra (bestuursl;d), ltl. 5144560 
Ada Ravenstein (bestuurslid), ttl. 5124361 

!Jlainting olady 
Lijstenmakerij 

Korevaarstraat 51 
2313 JE Leiden 

Tel: 071512 16 13 
Fax: 071 5143 45 40 



Aanmeldingskaart voor 
lidmaatschap 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren• en 
Burwtmetstmwijk. De jaarlijkse con1ribu1ie bedraagt momenteel 
€ 7

1
50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 

55.67.659 o.v.v. lidmuuchap Vtrtniging Professoren- tn Burg• · 
meuterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren bij de secrt-uris: 
Jan Burgmt ijtr, Kanaalwt g 42 2313 OV Lt idtn. 

1 1 Naam: ___ _ ________ __ M/V 

1 Adres: _ _ ___ _ _ _____ _ _ _ 

1 1 Postcode: ______ _ ______ _ 

1 Telefoonnummer: _________ _ _ _ _ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Als u een acctptgiro wilt krijgen, vult u dan hier uw giro
of bank·nummtr in: 

Handtekeninc : _____ ____ _ _ ___ _ 

L--------------------
Wij kagen da 
Elke m.uncb,= 

KlivttJIHtn in de Vredrskerk vin 14.00 tot 17.00 uur 
• 8iblio1htrk in de lo"'ntthof'VJn 14.00 tot 17.00 uur 
• Inloop koffieochtend ss• 'tTrefpunl van 10.00 tot u .oo uur, Profes.sorenpad , 

Elke dinsd.ag: 
Kinderbibliotheekbus in deCobttstrut, tussen 15.30 en 17.00 uur 

• Meer t>twteen YOOr ouderen in de Vrtdrskerk v,n 10.oo tot 10.45 uur en vin 
11.15 tot n .oo uur 

Elkt wotnsdag: 
Volksdansen voor ouderen in de Vredeskeric van 10.00 tot 11.00 uur 
Soc.1fte1t voor ouderen in de Vredeiker1c vanaf 14 .00 uur 

• 81bliothttk 1n dt Lorenuhofvan 14.00 tot 16.30 uur 
• Kinderrestaurant '" tennispark Room burg vanaf 18 .00 uur 

Elk• vnJdag: 
• Bibliothtrk in de Lorentthof van 10.00 lot n .oo uur 

Elk, zondag: 
Actmteiten in bezoekerscentrum Reigusbos (polderpark Cronn:teijn) 
vanaf 14,,00 

• Thtr-middig in l orena hof van 14.30 tot 16.00 uur. 

Elke NRte maandag en d1nsd11 van de maand Unt er een contlinervoor 
dr0fitterijV.an H1r1ewld op de Zeemanlaan, alwaar men oud papier kan 
a~n voor ten goed doel. 

Colofon 
De Wijkkrant is ten uitgave van de Vereniging Proftuoren- en Burgemeesters• 
w;;k te Leidtn 
s.cnt.riut: Postbus 11119, 1301 [C leiden, Kan1alweg 41, 1313 OV leiden 
lnp1<h,...n KvK. 4o+48153 
RNKIN1 Briaîtte wan Elbu,a ,n Rob Broekstra 
Mtt medewtrlcln1 wan, Ineke Vocel, Thomas wan Duin, Marjolein Morée, Marian 
Rappoldt. H.J,J. Mentink, Rinny [ . Kool, Hans [lstc,est, Coco H0tk, f"r.ans Hoek, 
Nffly Strenstra, Hendrik van Sand,ck, Anneke dr Lerde, Nir nke Raven, Ronald 
Landhttr, Lenie Koolhau, Magda louwerse, Jos Vtnteegen,Janine Thorborg 
Yonftpwin11 8ookman (www.bookman.nl) 
Drvlt, d111kk,rij Mostert 
()plop, ]700 

Met danlc un: alle adveneerders 

De wol11nd, wijkkrant wenchijnt omstrerks 18 september 1004. 
Sluitin11d.atum kopij is U ttrd11111u1ustus lOC),4,. 

Red1ct.M-adrts1 Rob e,~kstra, Oe Sitttrlaan 84, .1313 TS leiden. 
E~mail: wijlr:kran~iscali.nl 

1 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

Kiek in de pot 

Dagverse maaltijden 
Party-schalen Buflellen 
High-led's Souee's 
Diners Lunchgerechten 
Dchcalessen Kaasspec,alileilen 

Vraag naar de kersllolder mei onze feestelijke 
kcrslmenu·s. Bestelhngen zijn op beide kerstdagen 
ar te halen. Ook voor oud en nieuw zijn diverse 
verrassende salades en hapJes Ie bestellen. 

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden 
Tel 071-5120608 

WWWAT? 
WWW.BOOKMAN.NL 




