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wijkl<rant 
Vereniging Professoren· en Burgemeesterswijk 

Nieuwbouw Lorentzschool 
gaat door op bestaande plek 
Groeistop leerlingenaantal en park Roomburg blijft gespaard 

Geen nieuwbouw of noodlocatie in park 

Room burg, gefaseerde nieuwbouw op 

de bestaande locatie en een kleinere 

noodvoorziening op het Trigon-terrein. 

Dit is het besluit dat het college van 

B&W in juni dit jaar heeft genomen over 

de nieuw te bouwen Lorentzschool. 

Het aantal appartementen mag kleiner 

worden van de wetho uder Onderwijs 

Hessing, waardoor de bovenste woon

laag van het complex afkan. Uitgangs-

punt voor de gemeente blijft wel dat de 

inkomsten van verkoop van de wonin

gen cruciaal zijn voor het realiseren van 

de nieuwbouw van de school. Ook het 

ontwerp van de school zelf wordt aange

past, maar op welke onderdelen is nog 

niet duidelijk. Mogelijk wo rdt het 

schoolplein aan de westzijde uitgebreid 

richting de woningen aan de Burggra

ven laan. 

Investeren in 
onderwijskwaliteit 

De basishouding van het bestuur van de 

wijkvereniging is en blijft een positieve: 

een investering in de huisvesting van 

scholen in onze wijk is een investering in 

onderwijskwaliteit en dus ook een inves

tering in onze kinderen. 

Het besluit dat het college van B&W 

heeft genomen is goed nieuws voor al 

diegenen die de grote waarde van open

baar groen indringend hebben bepleit. 

Wij zijn blij dat het college het belang 

hiervan onderschrijft. 

-·~ 
50 jaar Park Roomburg: viert u mee? 
Zaterda.9 13 nouember viert de wijk het 50-jarig bestaan van ons park Room burg. 

iedereen, jong & oud, is welkom om 11.30 uur, in het park zelf. U ontvangt daar 

een drankje en een feestelijk taartje. 

Vervolgens planten we een mooie fruitboom die ons hopelijk nog jaren van haar 

vruchten kan laten genieten. 



Sleutelen aan de wijk 
Trrug con nilantlc en lang:omtrhand LCttr dc brlangrn van 

de u:1Jk op schrrp 1tnm. Zo L.'OÛf dit ourgon9q,modr 1•an 

:omn naar htrfit Je :og condaag de mnt bnun•r~r blaadJts als 

u:oa1tn. Ool: ttn mo,1 sn:ocn. 

In dcc U:IJ~banr ltöt u. u:aardr u:1Jlbtuonn, U'ttt tnigc u.vtrn1· 

waard19hcdrn OL.'tr 1.'tr, ndmn9cn d1r on:.r 1&1Jk tt wo<htm 1tao1 
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uon dt nuuu:c l ortnt:$<hool. U drnL.1 m1.suh1cn dat het bun,ur von dr 

W1Jhtrm191nR alom 9t1nJormrtrd IS, moor ntr: ook ons lijn dt101Ls no.9 

uudl nin bekend Ttn.vtJI m•Jn plndoo1 om zo mcl mogthJk wur om dr 

taft! U 9e1an :1ntn toch rlt wormt ondtrsttun1n9 kmg 1·0n dr wnhoudrr 

Ondtntl)J, /\·tij ltjl1 dot u·r :o Inti mo9rhJk de knoprn morttn gaan 

doorholtrn, :.odal dtt 1rhool n kon komrn. moor hrt u opnieuw oor• 

u rdoutnd ml. 

En du:.t!fdt 9tld1 wo, ttn nndo nut onommrdm ondmcrrp. dr tor

komn L'Cln hn l'OOrmoh.9 Joodi \\'rnhuu aan dr Roodtnbur9rrnraa1. 

Dt bu1tmmin9 l1Jk1 rtn Op1,.'GRB\.'00r:1trun.9 lt u:ordtn, moor dr 9nntm1t 

loot n1t11 von :1<h horr, . Ondnn1.utn mool1 dr buurt :1<h :or.9tn, :rlcr 

ab n ook nog ttn.J op mmu.'Orp ofttond rm noodt-oor:1rn1n9 \.'OOf 

uhooföndnrn loml Om htt monumrntolr gtbouw hm oon dttl 1t lortn 

ntmm. l11l1 aan 9tmttt11tl1Jlt dot·rnmoruorm 9ct9d. 

Etn ondmurp i.·on 9rhul ondtrt school n dr mostl1Jkr J.:omn t.ln dr 

m l1tom, dr R1JnGouu,L9n. lan91 onu "''Jk Vooral hrt lllds Da9bl0d 
birdt r1ndrhJl trn plo~rm \.'OOr dtbot. Utt dt laomt plonnm l1jktn onu 

buuntn :ru1dtliJI.: tn wmtl1Jl rtdthJk on9achondrn tt blijurn. i\·1aor dr 

toatand op dt Lammuuhon1wt9 rool11tdrmn. want wit kruist dit 

n,n, In dr komtnde moondcn wil de gtmtmre oi.•rral 90tdt ·1npos11n9s• 

pionnen· \.'OOf n1oltn, mtt bthulp uon 1tdtr11nbrtn9, in :.09enoomde 

ontwrrpb1Jttnkom1ttn. Vrili9hr1d en natuurbehoud naan \.'OOrop. dot u 

ons crtdo. GtluU.:19 zulltn umch1llrndr kriuschr WIJ~motm mh hirr 

loten hortn. 

En dan Cronn1eyn Dt pionnen hmvoor worden stttds onrustboren

drr. Or lomu t·on dt RGL zol de noordrand van dttftaa1t poldrrpork 

gaan oon101ttn tn 1n èe noord-0011 hork. b1J rrn mruw Jtohon, u:ordrn 

kantoren l'OOmrn. Ofh1trmtt hn 1dcr con hn doortrtkkm \!On dr N11 

tot dr Konaolu.>t9 van dr boon u. u onduidelijk. 

IVoolaoomhnd u srbtdtnl 
Ondrmasrn soon dt ,gr:rlhge othvtltltrn 1n dr Wijk no tuurlijk 9rwoon 

door: dtwru maatfrattn :1Jn ol 9nrmd, n,tnoh (von.9r werk) hrt 9t· 

s/aagdt w1Jlvortbaho,mooi 'Burgtrbal'. Op IJ novrmbrr uirrtn we hn 

uii.ftisjoar bestaan van park Roomburg rn ttn da.9 loter u rr i.'Oor de 

twrrdr mooi dt muzirkmiddo9 in dr Vrrdr1ltrk. lrdrrrrn 1s welkom! 

Tot slot BaOfk rr.9tlmo119 onu fiooir en ornulr wrbsur rn loot ook uw 

nrm horrn op iln van dr forums O\!tr de artutlr ondrrwrrprn: 

u;.,w.pr0Jbur9w1jk.nl. 

Tltom01 Ll4n Duin 

Voonittrr Vrrtnl91n.9 

Profworrn- rn 8ur9rmrts:trmv11k 

Gezellig recreatief 

volleyballen? 
Dat kan bij RK Gymnastiek• en volleybalvercnrging 

Groen-Wit. Speciaal 40+. Geen competitiespanning. 

geen verplichtingen, maar ontspannen even los van 

de druk van alledag lekker ballen. 

Ook 40+ conditiegymnastiek: bewegen bevordert 

uw gezondheid. 

Voor meer informatie: Rob Beurse, tel. 5140095 or 

o6 511 63 780. 

or kijk op onze website: www.groen-wit.nl 

Nieuw in de wijk: 
conditiegymnastiek 

Gymnastiekvereniging Nieuw Brunhilde organiseert 

voor dames van ongeveer 40 jaar en ouder op dins

dagochtend van 9. 15 tot 10.15 uur conditiegymnas• 

tiek in onze wijk. De conditietraining vindt plaats in 

de gymzaal aan de lammenschansweg 4. U kunt 

gratis twee proe0essen volgen. Bel voor meer 

informatit mtt mtvrouw Verhaar. tel. 5122237 of 

mevrouw Swanenburg, tel. 5215308. 

Gentiaan 

Mijn mooie, diep blauwe gentiaan - een dierbare 

herinnering aan een lieve vriendin -verdween zo

maar uit mijn voortuin. Zou zij ook zo weer terug• 
keren als ik 't beleerd vraag? 

Beste gentiaanverzamelaar, zet mijn plantje 
alsjeblieft weer terug! 

Ellen Visser 

Wasstraat 66 

Vijftig jaar 

Al va nar de eerste aankondiging van het Cnlltg• 

medio 2003 om tot nieuwbouw te komen, houdt het 

onderwerp 'nieuwbouw Lorenuschool' de gemoe• 

deren an de Proressoren• en Burgemeesterswijk 

Oink bezig. De diverse bijdragen op het fo rum van 

de wijkwebsite www.profburgwijk.nl laten dat ook 

zien. Dat is volstrekt begrijpelijk. We hebben het 

over nieuwbouw die niet 10 jaar, maar voor minstens 50 jaar 

een plaats in onze wijk inneemt. Dan moet je er zeker van zijn 

dat het plan deugt en inpasbaar is in de buurt. Bovendien 

moet het plan aansluiten bij de verwachte groei van de kinder· 

populatie in dit deel van de stad. 

Kritische aspecten 
Hel bestuur van de wijkvereniging httft het colltge van B&W 

meerdere malen gewezen op de vele aspecten die aan deze 

nieuwbouw kleven. Het nieuwe plan is ons nog niet voldoende 

bekend en daarom staat het bestuur te trappelen van onge• 

duld hier meer over te horen. Het bestuur wil brJ dt te maken 

keuzes betrokken worden. Wij zijn uitgenodigd om opnieuw te 

deel te nemtn aan de projectgroep Lorenuschool, die een hal( 

jaar stil heeft gelegen. 

Bij de nog te maken keuzes en de beoordeling van het plan 

vestigt het bestuur opnieuw de aandacht op de volgende 

kwesties: 

1 De grootte en vormgeving van het nieuwbouwcompltx. 

Dit betreft vooral de combinatie met woningen en de in

pasbaarheid in de buurt. 

2 De afweging van alternatieven van dt verhouding tusstn 

bestaande bouw en ni,uwbouw. Kunnen delen van de be

staande bouw gebruikt worden, zodat geld kan worden be

spaard? Hoeveel inspraak is er nog op htt ontwerp/ 

De omvang van de school. Een basisschool voor C)OO à 1000 

leerlingen mag toch uiuonderlijk groot worden genoemd. 

Wij hebben gepleit voor een heroverweging, in combinatie 

met het aantrekkelijk maken van andere openbare basis-
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Lorentzschool 
voor openbaar 
basisonderwijs 

schol,n in Leidtn en 1n combinatie met het filiaal van de 

Lorentzschool in de nieuwbouwwijk Room burg. De ge• 

meente heeft reetnt besloten - en dat 1s op zich historisch 

voor het openbaar onderwijs in Leiden- om geen verdere 

groei van de Lorenuschool toe te laten. Hoe een aange

kondigd debat in de gemeenteraad over openbaar onder• 

wijs en spreiding gaat verlopen, is echter nog helemaal 

niet du1del1jk. 

4 Wij zijn er blij mee dat de noodhuisvesting kleiner wordt. 

Maar de vraag is in hoeverre zorgen en bezwaren kunntn 

worden weggenomen die al eerder zijn benoemd door om

wonenden van het Trigon-terrein. Z,j wezen o.a. op beperk• 

te ontsluiting van het terrtin, de geringe 

buitenspeelruimte en de parkeerbeperkingen. 

Wij hebben het college daarnaast geadviseerd om serieus 

onderzoek te doen naar het betrekken van het voormalig 

GGD-gebouw in de noodhuisvesting. Hierop lijkt het colle

ge echter niet in te gaan. 

5 Het bestuur van de wijkvereniging heeft het college er op 

gewezen dat een noodschool voor kinderen èn een moge• 

lijke opvangvoorziening voor daklozen en verslaard,n op 

een steenworp afstand (in het GGD-pand) ,,n onverant

woorde combinatie is. 

6 Het gaat om een ingrijpend besluit over een project dat 

voor lange tijd een stempel drukt op de buurt en waar de 

belangen van zoveel mensen van afllanktlijk zijn. Daarom 

rekent het btstuur er op dat het coll,ge, net als wij, hecht 

aan goede informatie en serieuze communicatie en over• 

leg. Wij zijn hier, tot op ht den, niet tevreden over, evenals 

verschi llende bewonersgroepen. Diverse schriftelijke reac• 

ties blijven domweg onbeantwoord. 

Vanuit deze kritische opstelling zal het bestuur zich blijven op· 

stellen. Dat neemt niet weg dat wij hopen dat de voorbereidin

gen, na een halrjaar vertraging, snel leiden tot een goed 

ontwerp voor een mooie, nieuwe lnrentz\chool. 

Voor reacties: wijkwtbsite www.profburgwijk.nl > Forum 

Lorenuschool. 
Thomas van Duin 
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Cursussen 

Onvoltooide creatie 
met Paul van Dijk en Wil Uitgeest 

Een ontdekkingstocht naar de diepere 
zin van de kunst uil de verschillende 
westerse cultuurperiodes, o.a. via de 
fenomenologische methode. Met 
schilderen, tekenen, boetseren, klank en 
beweging, spel en theater. 
Stan: 22 september 2004 

!\-let andere ogen 
mei Paul van Dijk en Wil Uitgeest 

Het waarnemen: het kunnen afzetten van 

je eigen bril. Hel terugnemen van projec
ties. Aan de hand van de fenomenologi
sche methode, oefenen wc het 
zelfsturend vermogen om zo 101 dieper 
inzicht te komen. Zien met andere ogen. 
Met schilderen. tekenen. boetseren, be
weging. spel en muziek. 
Stan: 22 september 2004 

Ln·enskunst: 
bewust(er) door het leven gaan. 
met Manin van den Broek. 

Het antwoord op de vraag: wat is 
de zin van het leven, is het leven zelf. 
In zes zaterdagen onderzoek je hel ver
leden en hel heden om zo bcwusl(cr) 
de toekomst tegemoet te zien. 
Zes zaterdagen in september. oktober, 
november en december. 

Welke clown huist er in jou? 
met José Sueters 

Op acht zaterdagen onderzoeken we de 
clown. met en zonder rode neus. aan de 
hand van kring-. spel en podiumoefenin
gen. Door Ie spelen. te lachen en te ge
nieten van onze eigen co elkaars 
eigenaardigheden. ontdekken en ontwik
kelen wc gaandeweg en spelenderwijs 
ons clownpersonagc. 
Maanden oktober 1/m april. 

Schildercursussen met als thema 
Polariteiten en Passie 
Met Anna de Mol van O11erloo en Agnes 
van Gent 
Stan: 17. resp. 14 september 2004 

d eboom 

on the move ... 
een greep uit ons najaarsprogramma 2004 

Cultureel Café 

Kledini: en kleedkunst 
mei Lcsley Sandford, modeontwerpster 
zondag 26 sep1embcr. 12 uur 

Gezondheid en ziekte anders hckckcn 
met Huib de Ruiter. huisarts 
zondag 7 en 28 november. 12 uur 

Sint<rklaas en hel geheim ,•an 
de nacht 
met Pieter van der Ree 
zondag 21 november. 16.00u 

De Vrij Kunstzinnige Jaren 
Oude patronen doorbreken en nieuwe 
vormen ontdek.ken. Een opleiding die 
mensen vanaf 21 jaar een scholings- en 
ontwikkelingsmogelijkheid biedt om te 
groeien in hun persoonlijke en maat
schappelijke leven. 

Docenten o.a.: Fenneken Francken, , 
Pieter van der Ree en Wil Uitgeest, Pm
cesbrgclt•idirig: Grr va,i der Pas 
Stan: 16 september 2004 

Akademie voor Sociale Kunst 

Modules: 
esoterische stromingen. 
wereldbeschouwing in kunst en 
filosofie 
actieve kunstbeoefening 
planetentypes. dierenriemtekens en 
biugr•fic 
gesprek en conOicthantering. Docen
ten: o.a. Christine Gruwez, Manin van 
den Broek en Edithe de Clerq Zubli 

Stan: 11 oktober 2004 

Workshops 

HET GESPEK: op weg naar een 
ni~uwe sociale ,·aardigheid 
Met Edithc de Clerq Zubli 
Een oefening aan de hand van beroemde 
gesprekken uit de geschiedenis. 
vrijdag 17 en zaterdag 18 september 

Klcedkunsl en persoonlijkheid 
mei Lcsley Sandford 
De versterkende rol die kleding kan spe
len in de persoonlijke ontwikkeling en 
levensfasen. 
zaterdag 16 en 30 oktober 

Het geheim van de tussenruimte 
mei Christine Gruwcz 
Wat speelt zich af in de onderlinge tus
senruimte? Een oefening in sociale 
kunst. 
zaterdag 13 en zondag 14 november. 

Werkplaats 

Smeden - ijzeren wetten 
met Jan de Laat 
Een ambacht waar je een schat aan erva
ringen kunt opdoen. 
Start: 11 september 2004 

Voor informatie en aanmelding: 
De Zonneboom 
De Laat de Kan1erstraa1 5. 2313 JS 
Leiden 
Tel: 0715123137 - E 
jn(o@zonnehoom.ni 

www.zonncboom.nl 
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Nog geen besluit toekomst GGD-gebouw 
De toekomstige bestemming van het GGD gebouw is nog 

niet bekend. De gemeente is er nog niet uit, heeft ook 

geen haast en heeft voorlopig een antikraakwacht in het 

pand geplaatst. 

In januari 2004 heeft het Co mité Omwonenden GGD gebouw 

namens 43 omwonenden gereageerd op de gedachte van wet

houder Buijing om het gebouw te bestemmen voor een vorm 

van maatschappelijke opvang. Daarbij konden we ook denken 

aan opvang van dak- en thuislozen . In onze brief wezen we er 

op dat er in onze buurt een gebleken bereidheid bestaat om 

voorzieningen met een zekere overlast te accepteren, bijvoor-

Uit de Kunst 

kaarsen & keramiek 
Op zotk nHr ttn b&Jzonder cadeau, 

kunstzk'lnlg gltdtc.orurd HNIMl 
In onze gal"te Il het tt koop! 

Een k11n of btktr 111 
g•boorto-of Jublltumg01Ch•nk, 
~ van keramltk 

of unlekt rtl1Utgt1chenktn7 
In onze 1ttlltn 

ontwerpen ffl rn1ktn 
vorn•nd•lllk g,h•ndapt• 

kunsttnNl'I 11 dut p,oducttnl 
(~I tijdig conQct opnemtn 

•- bosl,lllngffl) 
Kom ~nts In onze 9aher~. 
bfl of btzotk dt wtb51tt 
HogtWOtrd 164 Lelde-n 
t•l•loon 071 S 13 99 2 S 

www.attUtNildtltunst.nl 

de laat+ 
kromhout 

beeld het methadonprogramma, een woonvoorziening voor 

verstandelijk gehandicapte pubers en de decibellen van de 

Trigon-kantine, maar dat een voorziening voor opvang van 

dak- en thu islozen niet acceptabel is omdat die in enkele jaren 

tot verloedering van de buurt zal leiden. De omwonenden zul

len zich hiertegen b lijven verzetten. 

Lorentzschool 

Voor de korte termijn wezen wij op het plan van het college 

van burgemeester en wethouders om een tijdelijk gebouw 

voor de Lorentzschool op het Trigon-terrein te plaatsen, vlak 

bij het GGD gebouw. Dit is niet te verantwoorden in combina

tie met opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Inmid

dels hebben wij twee reacties van het college gekregen. Ten 

eerste een brief van wethouder Zorg, de heer Buijing, waarin 

staat dat... 

Van meer belang is de uitspraak van de wethouder van onder

wijs, de heer Hessing. Hij is met ons van mening dat opvang 

van dak- en thuislozen in het GGD gebouw niet is te combine

ren met basisonderwijs op het Trigon-terrein. 

Recent is het nieuwe plan voor de Lorentzschool bekend ge

worden, inclusief jarenlange t ijdelijke huisvesting op het Tri

gon-terrein. Hoewel veel omwonenden hier bezwaren tegen 

blijven hebben, zou realisatie van d it plan in ieder geva l wel 

betekenen dat e r voor het GGD-gebouw gezocht moet worden 

naar een andere bestemming dan opvang van dak- en thuislo

zen. Wat ons betreft zou d ie bestemming kunnen zijn kanto

ren, diensten of appartementen, maar in ieder geval geen 

bestemming die leidt tot extra overlast in de sfeer van open

bare orde en veiligheid, geluidsoverlast of parkeerdrukte. 

Sander van Opstal, Het Comité Omwonenden GGD gebouw 

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

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

~ 
NVM 
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Berichten vanuit de Speelschans 

Bijzondere gift voor de speeltuin 
Het laatste jaar zijn er in de speeltuin aardig wat nieuwe 

vlot verliep. Zoals het 

er nu naar uitziet zal 

toestellen bij ge komen. Een van deze toestellen is een even- het nog een poosje 

wichtsbalk. Deze evenwichtsbalk is een gift van een mevrouw d uren voordat hij weer 

uit de wijk, die na het overlijden van haar man het geld van de helemaal hersteld zal 

kerkdienst wilde schenken aan de kinderen van de speeltuin. zijn. 

Zij en haar man droegen de s peeltuin een warm hart toe. Sa· Een vervanger was niet 

men met hun kleinkinderen hebben zij heel veel uurtjes in de snel geregeld. De vrij-

speeltuin doorgebracht. willigers in de speel-

Na overleg met het bestuur is er gekozen voor een evenwichts• tuin hebben immers 

balk. ook gewoon een baan 

Het bestuur van de speeltuin waardeerde dit gebaar zeer en of kinderen thuis en 

vond het fijn om te merken dat de speeltuin voor groten en kunnen niet zomaar de 

kleinen een gezellige plek is om door te brengen. taak van een portier 

overnemen. 

Nieuws over de portier Gelukkig is er nu weer 

iemand gevonden om 

de speeltuin te draaien. Zijn naam is 

Zoals vele trouwe speeltuinbezoekers gemerkt zullen hebben 

was het afgelopen jaar het winkeltje van de speeltuin niet al

tijd open. Er kon natuurlijk wel gespeeld worden, maar iets 

lekkers kopen of even naar de wc gaan was er niet bij. 

De reden hie rvoor was dat de trouwe portier Ton Houweling 

een oogoperatie moest ondergaan, waarbij het herstel niet zo 

David Tegelaar en hij is in de zomervakantie vol enthousiasme 

begonnen. iedereen kan dus weer lekker op het terras genie

ten van een ijsje en er kan ook weer geplast worden. 

Nieuws van Lorentzhof 

De komende maanden zijn er weer diverse mooie optrede ns 

op het podium van Zorgcentrum Lorentzhof, waar u als wijk• 

bewoner van harte welkom bent. Lorenuhof vraagt een kleine 

vergoed ing ad€ 1,20 o .a. voor de koffie. 

27 oktober 

Anneke de Leede 

19 .30 uur De mannen van Katrijn (mannen

koor) 

11 november 19.30 uur Sem pre Avanti 

Hiero nder volge n de data van de diverse optredens, waarbij de Op 14 september om 16.00 uur zal op een feestelijke manier in 

avond van 14 september-verzorgd door de Stichting Muzie k het Trefpunt aan het Professoren pad een dependance van de 

in Huis - een bijzondere aanbeveling verdient. Een aantal computtrlttrpl,k van Lorentzhof op ludieke wijze geopend wor• 

conservatorium geschoolde musici zullen deze avond ee n den. In het kader van de "week van het leren" , zal hier publici-

klassiek concert verzorgen . 

7 september 14.30 uur 

14 september 19.30 uur 

12 oktober 

19 oktober 

19.30 uur 

19.30 uur 

"CON" Seniorenorkest 

Muziek in Huis (klassiek concert) 

Vocaal Sjabloon 

Dia-serie Nijmegen+ Beekse 

Bergen 

teit aan worden gegeven. Omdat de ruimte in Lorentzhofte 

beperkt is en er s teeds meer animo komt voor deze voorzie

ning in de wijk werd uitbreiding noodzakelijk en is die geven· 

den in het Trefpunt van de Stichting Dienstverlening Leiden. 

Lorenuhof heeft zeer deskundige vrijwilligers die senioren uit 

de wijk wegwijs willen maken op de computer. Informatie kunt 

u krijgen bij Magda Louwerse of bij de receptie van Lorenuhof. 
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Zitten Leidenaren te wachten op 
geamputeerde RGL? 

Nu minister Peijs van Verkeer heeft buloten dat zij alleen 

meebetaalt aan de Rijn Gouwelijn (RGL) Oost , lijkt het 

e rop dat het hele project op losse schroeven komt te 

staan . Het Leidse college van B&W heeft altijd benadrukt 

•geen oost zonder west'. De kustbestemming komt er 

niet en daarmee vervalt een belangrijk argument voor de 

he le lijn. 

De RGL wordt nu een dure oostelijke st reektram met een 

stads functie en een westelijk stukje tot de A44. Is het de inves

tering wel waard? De 2 30 miljoen euro (half miljard gulden!) 

d ie d it project minstens gaat kosten, zijn nog niet gedekt. 

De provincie weet nog niet waar ze het geld vandaan moeten 

halen. Onduidelijk is hoeveel de gemeente Leiden moet bij• 

dragen, maar dit aandeel stijgt . Grote infrastructuurprojecten, 

zo blijkt nu, vallen altijd aanzienlijk duurder uit. Wie gaat daar 

voor opdraaien? Dadelijk zot Leiden opgescheept met een 

enorme financiele last! 

Voordelen zijn ook de risico's 
Wie gaan profiteren van deze sneltram? Er zou bijna 200 mil-

Onze wijk? 
Ook de gevolgen voor de Professorenwijk zijn aanzie nlijk. 

Er moet een peperdure, hoge nieuwe spoorbrug over het Rijn

Schiekanaal komen. Daar zal de spoordijk aan de Melchior 

Tre ublaan flink voor verhoogd en verbreed moeten worden. 

En dan is het nog steeds onduidelijk of de sneltram ten noor

den of ten zuiden van de spoordijk aflcomt. De firma Railbe

heer heeft hier een flinke vinger in de pap en zij zal de tram 

liever aan de kant van de Melchior Treublaan van de dijk afla

ten komen, om zo een kruising met het spoor te voorkomen. 

Dat zal de leefbaarheid rond het Kamerlingh Onnesplein en de 

Melchoor Treublaan aanzienlijk verslechteren, zeker ook door 

de frequen tie waarmee dagelijks trams de dijk gaan af\comen. 

Geen studie naar gevolgen bus en 
veiligheidsrisico's 

Bij station Lammenschans komt een transferium. Ve le buspas• 

sagiers, bijvoorbeeld uit Leiden Zuid, moeten hier gaan over• 

sta ppen op de sneltram. Buslijnen gaan immers n iet verder. 

De RGL heefi überhaupt ingrijpende gevolgen voor diverse 

busverbind ingen. Zeker nu hiervoor financiële tekorte n be-

joen terugverdiend kunnen worden door woningbouw en staan, mag je vrezen voor de bereikbaarheid van het centrum 

bedrijvigheid . En er gaan 78 duizend me nsen gebruik van ma- en omliggende wijke n. Daar heb je toch echt een goed (en 

ken, beweert gedeputeerde Marnix Norder. Be langenorganisa- schoon) busnet voor nodig. De RGL kan maar een heel klein 

tie Rover heeft het geschatte reizigersvervoer altijd betwist. 

Zelfs als deze voordelen klo ppe n, dan zijn dit metee n ook de 

risico's. Waar ten oosten van Leiden komt die bebouwing dan? 

Tegen aantasting van park Cronesteijn zullen velen zich te· 

recht verzetten. Zoeterwoude wenst haar polder eveneens te 

beschermen. 
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deel van dit vervoer overnemen. Een (aan de gemeenteraad) 

beloofde studie naar de gevolgen voor het busnet is er nog 

steeds niet. Vervolgens gaat de sneltram de La mmenschans

weg op. Over de veiligheidsrisico's is al veel geschreven. Een 

hierover aangekond igde stud ie blijfi eveneens uit. 

Herbezinning 
Tot slot is het bekend dat de voor• en tegenstanders van de 

sneltram door de binnenstad lijnrecht tegenover elkaar staan. 

Misschien moet de optie van gebruik van bestaand spoor di

rect tot station Centraal opnieuw worden bekeken. Deze is vo• 

rig jaar wel heel snel terzijde geschoven. Laten we dan meteen 

de afweging met andere investeringen in modern (en flexibel) 

openbaar vervoer voor Leiden en omgeving nou eens serieus 

maken. Waar zitten Leidenaren nou precies op te wachttn1 

Kortom: voor een herbezinning op een geamputeerde RGL is 

het de hoogste tijd. 
Thomas van Duin 
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Men plukt en gretig slaan de trage tanden 

Zich in uw blanke sappig knappend vleesch. 

Uit: "de Appelboom" door 

Willem de Mérode (1887- 1939) 

Niet alle appels zijn om in te bijten. Als we aan een Appelboom 

denken is het vaak net als bij Willem de Mérode aan een boom 

waaraan heerlijke vruchten komen. Maar toch is het niet waar 

dat alle appels "om in te bijten" zijn. De appels van bijvoor

beeld de boom voor Roomburgerlaan 79 "zijn niet om te 

eten". In het najaar kleuren zijn vruchten wel prachtig goud

geel-rood en ze dagen de mensen daarmee uit om er "gretig" 

hun tanden in te zetten. Die gretigheid wordt dan echter be

loond met een zure (na)smaak. Volgens mij is er geen appel

soort waarvan de vruchten mooier zijn dan van deze boom (zie 

figuur). Door hun grootte, 2-3 cm, worden ze niet snel geplukt. 

Daarnaast hebben ze ook een relatief groot klokhuis wat een 

extra reden is om die appels niet te eten. 

In onze wijk groeien veel meer Appelbomen dan de meeste 

mensen weten. Zo stun ze bijvoorbeeld (voor iedereen zicht

baar) in de groenstrook tegenover de Van de Brandelerkade 

27, in de tuinen van de van 't Hofstraat 22 , van de Uhlenbeck

kade 7, van de De uat de Kanterstraat 6, in de groenstrook 

van de Zeemanlaan en aangeplant in de Wasstraat en de Van 

der Waalsstraat. Daarnaast zijn er ook bomen aangeplant in 

de achtertuinen ( bijvoorbeeld in die van de auteur van dit arti
kel) die niet (of minder goed) zichtbaar zijn vanaf de straat. 

Soms hebben de appels de grootte van een kers en lijken ze 

daar ook op. Dal geldt bijvoorbeeld voor de appels aan de 

boom in de tuin van Burggravenlaan 4. Als men goed kijkt ziet 

men dat het geen kersen zijn maar appels want ze hebben een 

neusje. 

Er groeien in onze wijk ook appels waarin men wel graag

overeenkomstig de woorden van Willem de Mérode - de tan

den zet. Ik noem als voorbeeld de prachtige appels die zich in 

de boom in de voortuin van Wasstraat 47 ontwikkelen. Aan die 

boom is ook iets bijzonders te zien. De eigenaar past vorm

snoei toe: de lakken worden geleid zodat daar op termijn een 

mooie "leiappel" ontstaat. Dal is een goed idee voor iemand 

met een kleine tuin die graag een Appelboom wil hebben. 

De Appelboom behoort binnen de familie der Rosaceae tot de 

subfamilie Pomoïdeae en binnen die familie 101 het geslacht 

Molus. De gekweekte soort Malus domestica Borkh. is door se

lectie voortgekomen uit de wilde soortgenoot Malus syluts1ris 

Rinny E. Kooi 

Mill. Mede door kunstmatige selectie zijn er nu heel veel soor

ten Appelbomen. Enerzijds worden die bomen gekweekt om 

de vrucht te eten, anderzijds om te dienen als sierappel of

vanwege de bloesem - om de omgeving op te fleuren. Doordat 

er heel verschillende kweekvormen zijn aangeplant is er in 

onze wijk een hele mooie verzameling Appelbomen. 

Al in geschriften van Romeinen en Grieken wordt geschreven 

over het gebruik van de appel in de fruitcultuur. De Romeinen 

hebben de fruitcultuur over grote delen van Europa verspreid. 

Zouden ze tijdens hun verblijf bij Roomburg ook Appelbomen 

hebben aangeplant? De wilde appel groeit in bijna heel Europa 

noordwaarts 101 Midden-Scandinavië maar ook zuid-oost

waarts lot in het aangrenzende Zuid-west Azi~. De in ons land 

in het wild groeiende Appelbomen zijn overgangsvormen tus

sen de ge~ekte vorm en de wilde soortgenoot. De laatste 

vormt veelal kleine -1013 cm grote - harde "oneetbare" ap· 

peltjes. Min of meer in natuurlijke vorm is de appel bekend 

van hel Zalkerbos bij Zwolle (al sinds de 17• eeuw), uil het heu· 

velgebied bij Nijmegen en het daarbij aansluitende deel van 

hel Maasdal en voorts op een enkele plek in Drenthe (bron: 

oecologische flora door E.J. Weeda ,tal.). Het zal niemand ver• 

wonderen dat er ook veel "wilde" Appelbomen zijn ontstaan 

uit weggegooide klokhuizen. 

De onderkant van het eironde blad is bij de gekweekte vorm 

en bij de wilde appel veelal vil tig behaard. Ook de kelk is be• 

haard. De wilde vorm verliest deze beharing meestal al snel. 

De bladeren zijn ongelijk gezaagd en de bladrand is naar be• 

neden iets omgekruld. De nerven springen van onderen uit. 

De roze of witte bloemen staan in een schermvormige tros en 

hebben een doorsnede van 2-4 cm; de helmknoppen zijn geel. 

De wilde vorm heef\ vaak ook doorns op de takken; bij de ge· 

cultiveerde vorm zijn die doorns meestal weggeseiecteerd. 

Veel gekweekte Appelbomen ziin geënt uit wilde soortgenoten 

omdat de wilde onderstam beter tegen strenge winters be• 

stand is. Heel erg oud worden Appelbomen niet. Een hele 

oude - meer dan 100 jaar oud - staat bij Weerselo. Af en toe 

zitten er nog vruchten aan die boom. 

Appel hout en appels worden voor van alles gebruikt. Het hout 

wordt bijvoorbeeld gebruikt voor siersnijwerk, tanden in kam

raderen, houten schroeven, knoppen en grepen, meubels enz. 

En ook voor brandhout. Uit de wortels kan een stof worden 

gewonnen om wol geel te verven. Dat appels verwerkt worden 

tot cider, appelsap, appelstroop en appeltaart weet iedereen. 

Hoewel veel kleine appeltjes niet goed eetbaar zijn kan men er 

wel iets anders mee doen. De liefhebber kan er heerlijke jam 

van koken of er andere lekkere dingen van maken zoals gelei 

of wijn. De kleine appeltjes kunnen wormstekig zijn (zie fi. 

guur), dus ook insecten lusten ze wel. Vroeger gebruikte men 
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gegist sap van appels als geneesmiddel tegen brandwonden 

en verstuikingen. 

In de mythologie, sagen en volksverhalen is de appel symbool 

voor allerlei begrippen, b.v. de appel als vrucht staat voor on

sterfelijkheid en eeuwige jeugd. In het bijbelboek Genesis is 

de appel de vrucht van de boom des levens en van de boom 

van kennis van goed en kwaad. Het is overigens niet zeker of 

hel in de Bijbel om een gewone appel gaat of om een granaat

appel. Appelbomen komen thans weinig in Palestina voor en 

de vruchten zijn in verband met hel klimaat niet mooi. Vóór de 

intocht van het volk Israël - zoals in het bijbelboek Exod us is 

beschreven - schijnt de appel daar een algemene boom te zijn 

geweest. 

Toen volgens de overleving aan de kerkhervormer Maarten Lu

ther werd gevraagd: .. Wat zou u doen als morgen de wcrtld 

zou vergaan/" antwoordde hij: "Dan zou ik vandaag een Ap· 

pel boom planten". Dat geef\ iets aan van "geloven in de toe• 

komst". 

Geloven in de toekomst van het Roomburgerpark is dat wat 

velen in onze wijk doen. Tijdens de leden\'ergadering van de 

wijkvereniging heb 1k erop geattendeerd dat het Roomburger

park op 17 september precies vijftig jaar bestaat . 

Ik stel daarom voor het ontstaan van het park te gedenken 

door begin november een Appelboom in het park te planten 

en daarbij cider of appelsap te drinken aangevuld met appe l

taart en appels. En laten we dan bij die aangeplante boom nel 

als Gaston van Camp (geb. 1939) in "Een boom" wensen: "Ik 

leef, in mij leef\ een boom van trage verbazing eeuwenlang 

voort." 
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l<oninginnedag 2004 opnieuw 
geslaagd feest 

Voor de vierde maal op rij werd in de wijk op 30 april 

koninginnedag gevierd. Het 'oranjeplein' bleek opnieuw 

de perfecte plek voor e,n gezellig wijkfeest. 

Het begint traditie tt worden: Koninginnedag begint met re

gen en eindigt daar ook weer mee. De dag begon om zeven 

uur in de ochtend met het koel en vochtig houden van de vrij

willigers die het 'Oranjeplein' opbouwden. Deze ruime kruis-

Na de kinderspelen, de vrijmarkt , het open podium, de 

djembé-workshop (Afrikaanse trommels) en de trommelgroep 

Mixifixi smaakte het eten van de mobiele restaurants goed. 

Ondertussen trad het smartlappenkoor 'Er welt een traan' op. 

De avond werd besloten met de Flopsband, een spatje regen 

en een koel windje. 

Honderden tevreden kinderen, tieners en volwassenen gingen 

op huis aan. Ruim twintig va n hen waren ondertussen lid ge-

punt De uat de Kanterstraat-Cobetstraat is nog steeds de worden van de wijkvereniging. 

ideale (en ook historische) plek voor dit groots gebeuren. In kadertjes: 

Aan het einde van de dag werden die vnjwilligers ook weer 

'geholpen' met een windhoos die helaas ook een tweetal Nagenieten? 
partytenten vernielde. Kijk voor foto's op de website www.profburgwijk.nl 

Al snel klaarde het echter op en de rest van de tijd was het en klik op Nieuws en vervolgens op Koninginnedag. 

prachtig en vooral lekker warm weer. We werden vereerd met 

het bezoek van onze bijna-buurtgenoot, burgemeester 

Lenferink die, met een waarderend woord voor de organisatie, Bedankt ! 
de opening verrichne met het nunigen van een glaasje Oranje- Opnieuw is dit oranjefeest georganiseerd door de wijkwerk· 

biner. 9rocp Oranje Bourn: Sabine Bentveld, Thomas van Duin, Anneke 

De kinderoptocht, onder leiding van de fanfare Jong K&G, de Leede, Caroline Togni, Hanneke van der Veen, Gijs Vermeij, 

was daarvoor net door de wijk getrokken. De honderden Esther Weidema en Gezinus Wolf. 

kinderen hadden zich kleurrijk verkleed volgens de twee 

Werkgroep Groen opgelucht: 

Ontgroening Park Room burg van de baan! 

De werkgroep Groen van onze wijk kan weer even 

opgelucht ademhalen: de dreigende ontgroening van Park 

Roomburg lijkt voorlopig van de baan. Het besef dat het 

relatief schaarse openbare groen in onze wijk ontzien 

moet worden lijkt inmiddels wel tot alle bewoners en 

bestuurlijke organen van de gemeente te zijn 

doorgedrongen. 

Door alle commotie rond de nieuwbouw van de Lorenuschool 

lijkt het welhaast of de werkgroep Groen van de Professoren

en Burgemeesterswijk zich nauwelijks nog met andere zaken 

bezighoudt dan met actievoeren voor het behoud van de groe

ne zones in onze wijk. Niets is minder waar. De werkgroep on

derhoudt ook intensief contact met vertegenwoordigers van 

Wijkbeheer over alle mogelijke zaken die met het beheer van 

de openbare ruimte en de groenvoorziening te maken hebben. 

Zo hebben er in de afgelopen periode twee ontmoetingen 

plaats gevonden met Wijkbeheer: één op 4 mei over algemene 

zaken en étn op 17 juni die alleen betrekking had op Park 

Room burg. 

In het algemene overleg is gesproken over de resultaten van 

de Burggravenlaan, De S,tterlaan en de lammenschansweg. 

Ook is uitvoerig aan de orde geweest de noodzaak van 

vervanging va n gerooide dan wel nog te rooien bomen 

(de gemeente kan net als gewone burgers niet kappen zonder 

vergunning en zij heeft ook een herplantplicht!). Ook zijn er 
afspraken gemaakt over onkruidbestrijding, over snoei- en 

schoffelbeurten, en over achterstallig onderhoud, reparatie en 

vernieuwing van het straatmeubilair in onze wijk. Tenslone is 

gekeken naar de uitkomsten van zaken die bij het vorige over• 

ltg va n het najaar 2003 wartn afgt'iproken. Ht t is wtllicht 

nunig om hier in herinnering te brengen dat bewoners van 

onze wijk die bepaalde wensen hebben met betrekking tot de 

groenvoorziening ,n hun directe omgeving, daarover heuij 

contact kunnen opnemen met het Servicepunt Woonomge

ving, heuij met leden van de Groengroep. In beide gevallen 

kan men er op rekenen dat de problemen of wensen serieus 

genomen worden. 

Park Room burg bestaat 50 jaar 
Bij de schouw van en het overleg over het Roomburgerpark 

zijn ook vooral die zaken de revue gepasseerd die b,j het laat· 

nieuw aangeplante groenstroken, zoals de middenbermen van ste overleg aan de orde waren geweest. Gemeld is opnieuw dat 

thema's van dit jaar: 'mijn muziek&idool' en 'piraten'. De wijkvereniging en de wijkwerkgroep danken alle ruim 60 de Groengroep gekant is tegen iedere vorm van bebouwing 

urijwilligers, die deze dag mogelijk hebben gemaakt. 

Ook dankt de organisatie dr zs sponsors van harte voor hun 

ondersteuning: 

En. Fides Makelaardij 

Barthen BV 

leeuwen Assurantiën 

Drukkerij Graficon BV 

Bouwbedrijf Paardekooper 

De Lu t+Kromhoul Makelaardij 

v..,,n Marwijk&Partners 

G. Wolf Management & Advies BV 

Sportgtzondheidscentrum Visser Ton nn de Bos Verkeersopleiding 

Marthy's Hurstudio Snijdrrs Textiel Mode 

Bakkerij Kallenberg Bakkerij RHphorst 

DA Drogisterij Van Harteveld Buurtwinkel Vahrmeijer 

De Laat+Kromhout Makelaardij Post-Kantoor-Shop P.E.J. van Zelm 

Kapsalon Ton Verver Jacqueline Haarmode 

Groente• en fruithandel 't Hofje Nozeman Speciaal Slacerij 

fli1markttingJreclame Griffioen Precious Prtsrnts 

de CLERCQ advocaten.notaris. 

belutingad't'isturs 

Eterij &: Orinktrij Eigenwijs 

(voorheen Restaurant Oinntr hclusief) 

Astrid Beumer Freelance Fotoarafie 
OncNfwont iPn fflOfttf' 1• po,u1~· ~"' pom ~tfotoe, .afï. dOO' 
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van Park Roombur-g, inclusief een eventuele uitbreiding van d e 

kinderopvang van 't Kasteel op of naast het terrein van de 

Speelschans. Ook is gesproken over het feit dat Park Room• 

burg op 17 september 2004 precies 50 jaar bestaat en over de 

mogelijkheid om daar op een bescheiden maar passende ma

nier aandacht aan te schenken. Op het moment dat deze Wijk

krant uitkomt, zal daar stellig meer over bekend zijn. In het 

onlangs verschenen boekje van de hand van Jasper Groos, ge· 

titeld Turksr tortels rn Spoons, ruurrs - Plontrn rn dirrrn in lridsr 

porktn, valt o.a. te lezen dat met name bij de nieuw aangeleg

de vijver van een fraaie oevervegetatie te genieten valt die tal· 

rijke vlinder- en libellensoorten trekt en dat vooral ook de 

ligging, vlak bij De Bult en Cronesteyn, dit park aantrekkelijk 

maakt voor veel planten en dieren. Alle reden dus om dit be• 

scheiden maar waardevolle park in ere te houden. De Groen 

groep stelt zich dan ook ten doel om dit stukje openbaar groen 

in samenspraak met Wijkbeheer te optimaliseren en als het 

groene hart van de wiJk te optimaliseren. 

Ronald landheer 
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Dit jaar geen l<unst over de Vloer 
In de vorige editie van de Wijkkrant werd de verwachting 

uitgesproken dat in het najaar een nieuwe Kunst over de 

Vloer zou kunnen worden georganiseerd, mits ..... 

Kunst over de Vloer is een project waarbij wijkbewoners op een 

zondagmiddag in een aantal huizen in de wijk kunnen genie

ten van kunst, zang, muziek, voordrachten en andere klein

kunst. In 2002 trok deze activiteit bijna 300 bezoekers in circa 

, 5 huiskamers. 
Helaas heeft de oproep van de organisatiecommissie om men

sen die gedu rende een aantal weken kunnen zorgen voor de 

registratie van de aanmeldingen. de planning en de admini• 

stratie geen respons opgeleverd. De werkgroep is met drie 

personen al klein, dus zeker ook om al die organisatorische 

Polderpark Cronesteyn 

Polderpark Cronesteyn staat de laatste tijd volop in de 

belangstelling, niet in de laatste plaats omdat er onlangs 

een fraai boekje verschenen is van de hand van Ed van der 

Vlist, getiteld Cronesteyn. Van broekland tot polderpark, 

dat in een pakkende stijl en met prachtige foto's een goed 

overzicht geeft van de geschiedenis van dit unieke 

landschappelijke monument. In een andere recente 

publicatie, Turkse tortels en Spaanse ruiters. Planten en 

dieren in Leidse parken, beschrijft Jasper Groos de grote 

gevarieerdheid van de flora en fauna in het polderpark. 

Alle reden dus om ook in deze Wijkkrant even stil te staan 

bij de recente ontwikkelingen en activiteiten in en om dit 

grootste park van Leiden. 

In het vorige nummer van de Wijkkrant werd al gemeld dat een 

gemeentelijke projectgroep, voorgezeten door Jasper Groos 

en bijgestaan dooreen klankbordgroep met vertegen

woordigers uit de omgeving van het polderpark, bezig is het 

oude beheerplan voor het park aan te passen en enkele verbe

teringen voor te bereiden. Wat zullen de argeloze bezoekers 

daarvan in de komende tijd gaan merken? In de eerste plaats 

zullen zij tussen medio augustus en eind september gecon

fronteerd worden met werkuamheden aan de paden. Het is 
de bedoeling een aantal fiets- en voetpaden te verbeteren, 

taken zelf op zich te nemen. 
De commissie en het bestuur van de wijkvereniging hopen 

dat er zich toch snel een gelegenheid zal voordoen dat een 

nieuwe Kunst over de Vloer van de grond komt. 

Daarom een dringend beroep op wijkgenoten met een 

organisatorisch en administratieftalent om zich aan te 

melden. u kunt nadere informatie over de plannen en de 

wijze waarop u kunt helpen inwinnen bij Gilles Landheer, 

tel. 51276g7 ofo6 55798789. U kunt zich ook melden bij de 

secretaris van de wijkvereniging. 

Wij hopen van harte dat het initiatief dat de vorige keer zo 

goed aansloeg, in het voorjaar wel kan worden gerealiseerd. 

Maar uw hulp is daarvoor nodig! 

Ad van der Waals 

waarbij onder meer het asfalt van de voetpaden zal worden 

vervangen door een schelpenstructuur. In de tweede plaats 

zullen er komend najaar aan de beide ingangen van het park 

grote informatieborden worden geplaatst met een stukje 

tekst, veel foto 's en een kaart met legenda en routes. Ook zul

len er in het park kleine verwijzingsbordjes worden geplaatst 

die de routes aangeven naar bijv. de moerastuin , het land· 

goedbos, het reigersbos, het Land van Wijk en Wouden e.d. 

Verder wordt er een zgn. "laarzenroute" gecreëerd. Ook be

staat de kam dat men de kleigeisers weer zal zien sproeien, en 

wel met behulp van een op zonne-energie draaiende elektri
sche pomp. 

Er zijn genoeg redenen om trots te zijn op dit bijzondere park 

binnen de Leidse stadsgrenzen en om ons sterk te maken voor 

het behoud ervan. Want ook polderpark Cronesteyn, hoe 

uniek ook, is niet gevrijwaard tegen de gevaren van oprukken· 

de infrastructuur (zoals het geplande tracé van de RijnGouwe· 

Lijn en de verbreding van de A4) en bebouwing. Het mag 

duidelijk zijn dat dit even zovele aantastingen zouden in hou· 

den van de waardevolle recreatieve, cultuur-historische, edu· 

catieve en ecologische functies van het park. 

Ronald Landheer 

Een nieuwe buurtvereniging! 

In mei vorig jaar is de vereniging "Het Plantsoen" 

opgericht. Bewoners van het Plantsoen en de 

Zoeterwoudsesingel hebben deze vereniging opgericht 

om er voor te zorgen dat het Plantsoen weer in oude stijl 

en luister wordt hersteld en behouden blijft. Bij een 
grootschalige renovatie van het park enkele jaren gele• 

den is er veel mis gegaan. Dit dreigde de bomen en het 

park fataal te worden. Inmiddels is veel van de schade 

hersteld en begint het park weer op een park te lijken. 

De paden zijn verbeterd, het meubilair wordt gaande 

weg vervangen en er zijn op allerlei plaatsen nieuwe 

heesters aangeplant en nieuwe bomen. Er is een her-
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plantingsprogramma opgesteld en er is een beheersplan 

gemaakt. Er zijn ook plannen om een vijver aan te leggen 

op de plek waar er vroeger ook een was. Bij als deze activi

teiten is de vereniging• Het Plantsoen" nauw betrokken. 

Er is een goede basis gelegd voor veelvuldig en constructief 

overleg met de gemeente. Verenigingsleden en andere be

langstellenden ontwikkelen activiteiten om het park weer 

aantrekkelijk te maken. Vorig najaar was een bollen plant 

dag georganiseerd en het is de bedoeling deze te herhalen. 

De veren iging telt inmiddels meer dan 120 leden. Als U wilt 

kun U ook lid worden. U kunt zich per e-mail opgeven bij 

Anke Slotboom (anke.slotboom@tiscali.nl). U wordt dan op 

de hoogte gehouden van het overleg met de gemeente en 

van de andere activiteiten. U kunt op deze manier ook mee

praten over alle plannen om van het Plantsoen weer een 

van de waardevolste parken van de stad te maken. 

w 
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Ginus Nusteling Ruud van Hoorn schoenmakers 

Maatschoenen v.a.€ 325,= 
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Schoenreparatie 
Steunzolen 

Bakkersteeg 3 
telefoon: 07 1 513 1 156 
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Nieuw Forum op www.profburgwijk.nl 
Toen ik werd gevraagd een artikel voor de wijkkrant te 

schrijven over het nieuwe forum, kon ik een brede smile 

niet onderdrukken: ik was allang weer bezig met de 

volgende versie! 

Aanleiding voor een forum met meer mogelijkheden waren de 

uitgebreide d iscussies over de Lorenuschool. Daardoor kwa• 

me n e r zoveel thema's dat de lijs t niet mee r hanteerbaar was. 

Bovendie n heb ik in de afgelopen tijd nogal eens een bijdrage 

moeten verwijderen omdat deze kwetsend was of pure recla

me. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een door Microsoft be

schikbaa r gesteld raamwerk dat ik heb vertaa ld en ontdaan 

van een ve rrassend aantal onvolkomenheden. Microsoft ge

bruikt deze programmatuur zelf voor de programmeursg roe• 

pen www.asp.net en www.xbox.com. Hier zijn dagelijks vele 

duizenden deelnemers ingelogd . Op ons forum ka n moe ite• 

loos de hele Leidse bevolking tegelijk communicere n! 

Versie 2 

Toch beviel me dit nog niet hele maal. Met een stel program• 

meurs over de hele wereld hebbe n we een volgende versie ont• 

wikke Id als "open source" (grat is voor iedereen). Ik heb 

hiervoor de Nederlandse vertaling geleverd en heel veel ge

test. Deze versie is s inds 2 a ugustus jl. operationeel op onze 

website . Het is nu mogelijk de forums te groeperen, bijdragen 

te verplaatsen naar andere forums, bijdragen te verlucht igen 

me t smilies, de eige n bijdrage n te wijzigen etc. Dit maakt het 

geheel erg overzichtelijk. Het is zelfs mogelijk om "gehe ime" 

forums te maken, die alleen ge bruikt kunnen worden door ge

selecteerde g roepe n leden. 

Handleiding 
De wijkkrant is te klein om hier alle mogelijkheden te beschrij

ven , maar er is een uitge breide gebruikers handleiding te vin

den op het forum onder " FAQ", Frequently Asked Questions 

(vee l gestelde vragen). 

Registratie/inloggen 
In het nieuwe forum moet worden geregistreerd om onder ei

gen naa m een bijdrage te kun nen leveren. Alleen op enkele 

forums kan anoniem worden geplaatst. De registratie is nodig 

omdat he t systeem in vele gevallen een mailtje stuurt. Bij re

gist ratie wordt bij voorbeeld het password gemaild. Het is be

langrijk om te weten dat e mailadressen nooit beschikbaar 

worden gesteld aan de rden en ook niet opvraagbaa r zijn. 
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Er zijn op de website nu 2 systeme n voor inloggen: het forum 

en de overige programma's zoals ViaviaWeb. Het gelijktrekken 

van die logins wordt de eerstvolgende programmawijzing aan 

de website. 

Profiel 
Na login kan via "profiel" het uitgegeve n password worden 

gewijzigd in een iets handzamer password. Hier kunt u volle· 

dig instellen hoe u het forum wilt zie n en wat andere n van u 

mogen weten. Bijvoorbeeld kan hier een publiek email-adres 

worden opgegeven, de taal van het forum worden gekozen etc. 
Ook kan hier gekozen worden voor een uavatar", een plaatje 

dat bij al uw bijdragen wordt getoond. Probeert u eens het 

kleurenschema nightgr,en, u weet niet wat u overkomt! 

Kopij website 
Al het materiaal dat uit oude wijkkranten te halen was, of 

waarop ik op andere manieren de hand kon leggen, staat nu 

op de website. Zijn er nog wijkbewoners in het bezit van bij

zondere fotoreportages of verhalen die zij willen delen via de 

website/ 

Frans Hoek 
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Hoe regelen we de scheiding? 

Al is het nog zo gezellig hier in de wijk, in de tuin willen we 

toch wel graag wat privacy. Er moet een afscheiding omheen, 

zodat we ons vrij kun nen voelen in onze eigen tuin. Eigenlijk is 

de omheining ook wat een tuin tot een tuin maakt. De her

komst va n het woord geeft dat a l aan : 'tuin' is afgeleid van het 

Middelnede rlandse tuun of thuun. Een tuun is een vlechtwerk 

van (wilgen)tenen dat de middeleeuwers gebruikt en om stuk• 

ken g rond te omheinen. 

De eerste keuze waar u voor komt te staan bij een tuinafschei

ding is een kwestie van levtn of dood: wordt het een heg of 

een schutting/ 

Een schutting heeft zeker •oordelen: hij neemt weinig ruimte 

in beslag, wat natuurlijk prettig is in een kleine tuin . Boven

dien geeft hij meteen de verla ngde privacy, een groter gevoel 

van veiligheid en vraagt weinig of geen onderhoud. Afschrik• 

wekkend zijn natuurlijk de beelden van nieuwbouwwijken 

waar de ene Gamma-schutting naast de ander verrijst. Maar 

een schutting hoe ft helemaal niet lelijk te zijn. Alleen, een 

mooie schutting zult u wel zelf moeten maken. Het mooiste is 

een afsche id ing van smalle, verticaal geplaatste lanen. Dit 

geeft een rustig beeld en ha rmonieert goed met de opgaande 

beplanting. Tropisch hardhout vergrijst mooi, maar botst met 

het geweten. Koop in elk geval nooit hout zonder een FSC· 

Een middel· 
eeuwse tuun 

keurmerk. FSC Slaat voor ForeS1 Stewardship Council. Dit 

keurmerk garandeert dat het hout afkomstig is uit verant· 

woord beheerde bosstn. Europees hardhout, kastanje of robi• 

nia, is helaas nog moeilijk verkrijgbaar. Als u het hout toch wilt 

beitsen. volstaat ook gewoon grenenhout. 

Wit komt op je af 
De kleur van de schutting is wel be lang rijk. In kleine, wat don

kere tuinen, zie je vaak een witgeverfde schutting achterin. 

Het idee is natuurlij k de tuin zo wat lichter te maken , maar het 

voornaamS1e effect is dat de tuin veel kleiner lijkt. Dat komt 

omdat hchte kleuren op je afkomen. Daarom moet je ook 

nooit witte bloemen of een wit bankje achterin de tuin zenen. 

Het is beter om de schutting heel donkergroen of -bruin, of 

zelfs zwart te maken. Met wat flinke planten ervoor ontstaat 

da n een donkere, beschaduwde plek en doordat de achter• 

grond, door bebouwing, ook donker is, valt de schutting bijna 

weg en lijkt de tuin groter. Ook is het belangrijk de afscheiding 

niet aan elke kant heu elfde te maken. Dat geeft nogal een op· 

gesloten gevoel, alsof je in een doos zit. De omheining hoeft 

misschien niet overal even hoog, of kan ook gedeeltelijk trans• 

parant zijn. 

Behalve hout zijn er ook allerlei andere natuurlijke materialen 

waarmee een afscheiding gemaakt kan worden, zoals riet , hei

de of bamboe. De levensduur hiervan is echter beperkt. Vaak 

worden dergelijke manen bevestigd aan een hekwerk van be· 

tongaas en gecombineerd met klimplanten. Tegen de t ijd dat 

het riet begint te vergaan hebben de klimmers voor een mooie 

groene wand gezorgd. Gewoon betongaas en d irect klimop 

ertegenaan geeft ook een prachtige wintergroene muur. 

Ten slotte kunnen we ook nog een heg planten. Het nadeel van 

een heg is dat hij veel ruimte inneemt, verzorging nodig heeft 

(snoeien, bemesten), en t ijd nodig heeft om te groeien. Aan de 

andere kant t rekken hagen weer veel vogels en insecten aan 

en ze dempen het geluid beter dan een schutting. Een bladver· 

liezende haag geeft in de winter minder privacy, maar laat dan 

wel meer licht toe in de tuin. Groenblijvende hagen, vooral co· 

nife ren, onttrek ken erg veel vocht en voeding aan de grond 

waardoor planten zich moeilijk kunnen handhaven. Langs een 

pad is dat natu urlijk geen probleem. 

Mogelijkheden genoeg om de tuin mooi te omheinen. ~ok_ de 

tu un komt weer helemaal terug, maar die past waarschoinhJk 

beter in een meer landelijke omgeving. 
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Hugo Maria de Vries 
(1848 - 1935) 

Hugo Maria de Vries - geboren in Haarlem op 16 februari 1848 

- is zoon van Mr. dr. Gerrit de Vries en Maria Everdina Reuvens 

(dochter van de hoogleraar archeologie C.J.C. Reuvens). Op de 

lagere school begint hij al met het ve rzamelen van planten

soorten en als hij twaalf jaar is krijgt hij een eervolle vermel

ding voor een herbarium, een collectie van ca. honderd 

gedroogde planten die hij in zijn woonomgeving had verza

meld . De Vries bleek de gave te bezitten om een verzameling 

bij elkaarte brenge n die zich onderscheidde in minutieuze 

kenmerken. 

Hugo, twintig jaar inmiddels, stort zich op de experimentele 

plantkunde te Leiden. De Vries loopt colleges bij W.F.R. Su

ringar. De Vries was een experimenteel onderzoeker en de faci
liteiten in Leiden waren daar niet echt op berekend. De Vries 

deed daarom veel experimenteel werk thuis. Hij had affiniteit 

met de theorieën van Darwin, iets waar de Leidse hoogleraren 

Suringaren vooral Van der Hoeven niets van wilden weten. In 

zijn proefschrift, verdedigd op 6 oktober 1870, laat hij zijn in

teresse in het Darwinisme nogmaals blijken. Na zijn promotie 

vertrekt hij met bestemming Heidelberg om zich verder te be

kwamen. Hij onderzoekt daar plantencellen op doorlaatbaar

heid voor in water oplosbare stoffen (osmose). 

Amsterdam 
Terug in Nederland moet De Vries in 1872 noodgedwongen 

een baan als leraar aan een Amsterdamse HBS aanvaarden. 
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Pdlmc•nkas erdam, 

De professor 

Alle vakanties worden voor onderzoek gebruikt. Uiteindelijk 

kan hij dat niet meer opbrengen, de combinatie van intensief 

onderzoek en zijn taak als leraar zijn slopend en hij belindigt 

zijn baan als leraar. De Vries wordt door de universiteit van 

Halle (D) uitgenodigd ee n leerstoel als privaat-docent te gun 

bekleden. Deze baan blijkt al snel geen succes en a ls in 1878 

de universiteit van Amsterdam hem een lectoraat in de plan

tenfysio logie aanbiedt laat hij er geen gras over groeien en 

neemt direct het aanbod aan. Op 15 oktober 1878 best ijgt hij 

officieel deze leerstoel als bu itengewoon hoogleraar. Tot een 

van zijn collega's in Amsterdam behoortJ .H. van 't Hoff. Hun 

samenwerking op chemisch en plantfysiologisch gebied werpt 

vruchten af met betre kking tot de verklaring van osmotische 

verschijnse len in deze wete nschappe n. Ook gaat De Vries zich 

in Amsterdam toeleggen op erfelijkhe id en evolutie. De Vries 

vond, met de theorieën van Darwin a ls leidraad , dat erfelijk

heid bepaald werd door zgn. 'pangenen', d ie zich in een cel

kern bevinden en alle erfelijke factoren met zich mee dragen. 

Mendel, lamarck en Darwin 
Toen De Vries zijn mutatietheorie opstelde kwam hij tijdens 

zijn onderzoeken regelmatig de naam van Gregor Mende! 

(1822- 1884) tegen. Deze Oostenrijkse monnik had het feno· 

meen overerving ontdekt, wat inhield dat een groot aantal ei· 

genschappen van één generatie overgaan naar een volgende. 

Hier ontstonden de begrippe n 'dominant ' en ' recessier. Voor 

Mende! was de Fra nsman Jean Baptiste Lamarck (1744 - 1829) 

van groot belang geweest. Lamarck, die de term 'biologie' in· 

t roduceerde, had duide lijk onderscheid weten te maken tus

sen gewervelde en o ngewervelde d ieren. Eenmaal verworven 

kenmerken zouden volgens kunnen overerven en niet meer uit 

een bepaald ras verdwijnen. Dat dit inzicht niet juist was heeft 

geen afbreuk gedaan aan het feit dat met name Darwin uit 

Lamarcks werken veel inspiratie putte. 

Teunisbloemen 
Charles Darwin (1809- 1882) beweerde dat alle vormen van 

het huidige leven voortgekomen zijn uit lagere levensvormen 

en in vele richtingen variëren. Het recht van de sterkste be

paalt dat de sterkste soorten zullen overleven en zich voort zul

le n planten ten koste van de zwakkere soorten. Uiteindelijk 

zullen daar betere en grotere variëteiten uit ontstaan. De Vries 

ontdekte sponta ne veranderingen in het erfelijk materiaal. 

Deze sprongsgewijze veranderingen zouden zich in opvolgen

de generaties openbaren. De Vries noemde dit verschijnsel 

Mutat ie. Onderzoek op het gebied van erfelijke veranderingen 

krijgt een extra impuls als hij een grote hoeveelheid teunis-
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burg, Berlijn en New York (waar hij Head of Department van 

de Columbia University kon worden) willen De Vries hebben, 

maar hij blijft Amsterdam trouw. In Amsterdam is men blij 

met deze beslissing en er wordt voor hem een nieuw laborato

rium en een schitterende palmenkas gebouwd. Ook mag hij 

zijn onderwijstaak neerleggen. Na zijn emeritaat verdwijnt 

De Vries met zijn vrouw Elisabeth Louise Egeling1 met wie hij 

op 10 april 1879 was getrouwd , naar Lunteren. Tot het einde 

van zijn leven bleef hij daar op zijn stuk grond zijn experi

menten doen. In deze tijd had hij intensief contact met 

M.W. Beijerinck. 

Op 21 mei 1935 om half twee in de middag komt er na een 

zeer kort ziekbed op 87 jarige leeftijd een einde aan het 

aardse bestaan van Hugo Maria de Vries. Hij wordt in Lunteren 

begraven. De burgemeester beschouwde het als een eer, 

dat deze grote geleerde in zijn kleine gemeenschap zijn 

bloemen aantreft waaronder zich een aantal afwijkende laatste jaren wilde doorbrengen en er uiteindelijk begraven 

(kleur) exemplaren bevindt. Daar deze theorieën elkaar in eer- wilde worden. 

ste insuntie bestreden, bleek door nieuwe invalshoeken in de 

moderne biologie dat deze theorieln elkaar juist ondersteun-

den, aanvulden of zelfs bewezen. De vele hypothesen en theo

rieën zijn later verenigd in iin grote alomvattende theorie, 

waarin het aandeel van Darwin het grootst is. Wat voorzichtig 

begon is na een eeuw uitgegroeid tot een volwaard ige en vol

wassen wetenschap. Het menselijk genoom is inmiddels ont

rafeld, gentherapieën worden op steeds grotere schaal 

toegepast en grote geldbed ragen worden in research naar ge

net ische manipulat ie, modificatie e n klonen gestopt. 

Naar Lunteren 

In 1910 bieden de universiteiten van Leiden e n Utrecht De Vries 

een leerstoel aan. Ook buitenlandse universiteiten zoals Wurz-

Muziekmiddag in de Vredeskerk 

Zondagmiddag 14 november 2004 wordt er weer een muziek

middag geho uden in de Vredeskerk. Deze middag wordt geor

ganiseerd in samenwerking met de protestantse 

wijkgemeente rond de Vredeskerk. Op deze middag kunnen 

wijkbewoners en gemeenteleden, in een ontspannen sfeer, 

muziek ten gehore brengen. We verwachten dat dit weer een 

gevarieerd programma oplevert: van klassiek tot jazz, van in· 
strumentaal tot vocaal, solo ofin ensembles. Tijdens deze 

middag kunt u spelen op de prachtige Gotrian-Steinweg vleu

gel en kan ook het Jac. v.d . Linden o rgel gebruikt worden. 

Wanneer u mee wilt doen kunt u zich opgeven bij: 

Mevr. Netty Steenst ra, 

tel 071-5144560, e-mail aqualm@tiscali.nl 

Dhr. Peter-Bram 't Hoen, 

tel 071-5221915, e-mail: p.a.c.hoen@lumc.nl 

vanzelfsprekend bent u van harte welkom om te komen luiste· 

ren. De middag begint om 15.00 uur en is om ca 17.00 uur af

gelopen . In de pauze is er koffie en thee. 
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'Meid, ik zeem je ramen wel' 

De 77•jarige mevrouw Van lterson kwam in 

1956 in de Kanaalstraat wonen met haar 

man en vijf kinderen. Ze was toen 29jaar en 

een zesde kind was op komst . Door de 

woningnood had ze wel 10 jaar op dit huis 

moeten wachten. Het werd passen en 

meten met uiteindelijk 8 kinderen . Het was 

een druk leven en hard werke n. Maar de 

onderlinge burenhulp en nabijheid van 

winkels droegen veel bij aan haar blijvende 

woonplezier. 

Mevrouw Van lte rson groeide op aan de Nieuwe Rijn als 

oudste van twee dochte rs. Op haar, 5' botste 2e lenerlijk te• 

ge n haar toekomstige echtge noot op. "Ik werkte a ls kapster 

op de Oude Rijn. Na s luitingstijd liep ik met een vriendin 

's avonds door het ve rduiste rde Leiden. Het was in de oorlog. 

Op de hoek van de Haarle mmerstraat botste ik tegen hem op. 

Zo is het bego nnen". 

Haar man was meubelmaker. Op haar 19• trouwden ze en 

gingen ze drie jaar inwonen bij haar ouders totdat een tweede 

kind zich a andiende: "Toen wilde ik op mezelf wonen. 

Het werd een bovenwoning aan de Burgsteeg. Maar de 

kinderen konden daar in d e binnenstad niet buiten spelen.• 

Koning te rijk 
Ze stond 10 jaar ingeschreve n bij woningcorporatie Ons Doel. 

De Kanaalstraat kende ze va n vro eger. In hun verkeringstijd 

gingen ze daar net als veel andere jongeren graag naar het 

land e rachter, waar d e koeien liepen. Op dit zogenaamde 

'Raamland' waren veel straatclubjes aan het spelen . Het was 

toen heel open. "Vanaf d e Nie uwe Vaart kon je naar tante 

Greet die aan d e Kanaalstraat woonde zwaaien." 

Toen mevrouw Van lterson er kwam wonen, waren er al straten 

achter bijge bo uwd. " Ik was de koning te rijk toen we het huis 

aan de Kanaa lstraat krege n. De huur van 4 ,50 gulden werd 

elke week opgehaald door de heer Koste, de vader van de late• 

re politcus Aad Kos to. De kindere n waren helemaal op ho l ge

slagen. Er waren veel vriendjes. Ze konde n op straat spelen en 

naar d e speeltuin om de hoek." 

Marjolein Morée 

Opklapbedden 
"0 e woonkamer was toen in twee stukken verdeeld. Voorin 

s liep de baby. Achterin bij de keuken wa ren onze o pklapbed• 

d en, vlak achter de eenafel. De overige kinderen sliepen op de 

bovenverdieping op drie kleine kamers en een g root portaal. 

Als het winter was gingen alle zomerkleren naar de vlie ring.• 

"Toen we er kwamen wonen was de tuin kleiner dan nu, maar 

we hadden er een kippenhok in. Erachter liep een sloot en 

daarachter weer huizen. Een half jaar later werd de sloot ge• 

dempt en kregen we e reen stuk tuin bij." 

Ramen zemen 

De familie Van lterson was bij aankomst de jongste in de 

straat. Er woo nden veel vijftigers maar ook a nd ere grote 

gezinnen. " Naast ons was een gezin met tien kinde ren." 

Het was al snel duidelijk dat ze fijne buren had getroffe n. 0rie 

weke n nadat ze hun intrek hadden genomen, werd het zesde 

kind geboren. "Toen lag je nog tien dagen op bed na de ge· 
boorte van een baby. En dan kwam e r a ltijd wel ee n die zei: 

'Meid ik zeem je ra men wel', want dat deed de kraamzuster 
niet." 

"Ik ging graag om met jongere èn oudere mensen . Er wasveel 

contact in de straat. De vrouwen werkten nog niet buite nshuis. 

Als er iemand een huwelijksfeest had, zamelden we geld in de 
straat voor een cad eautje. Mijn kinderen deden boodschappen 

op de Hoge Rijndijk voor een bejaard echtpaar aan de over• 
kant." 

Opschrijfboekje 
Met haar drukke gezin was het voordelig dat winkels zo dicht• 

bij waren . "Tegenover ons zat kruidenier 'de Coöperat ie'. Een 

ande re kruid en ier va n de winkel o p d e hoek, Verhagen, kwa m 

aan d e deur." Verde r herinnert mevrouw Van lterson zich nog 

een g roe ntezaak e n een s igare nwinkel. 0 e slager zat o p d e 

Hoge Rijndijk. "Je had bij d ie winkels een boekje en dan liet je 

a lles opschrijven. 0an ging je één keer in de week beta len." 

0e kinderen gingen naar de Prinses lreneschool aan de Va n 

Volle nhovenkad e. " 0 at was vlakbij gelukkig, want ik ging de 

hele d ag op e n neer om te bre ngen en te halen. 0 an zat ik op 

de fiets, zelf in verwach ting, met een kind voorop en een kind 

achterop. Later had ik een brommertje." 

Bloemenkiosk 

Lammenschans 

Tegenover , 1a1ion Lammen chans 
Te l 071 514 18 12 

LEIDEN 

Elke dag i/rore sorreri11g 
bloeme11 e11 pla111e11 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
Van 8 .00 tot 18.00 uur 
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Waskitten 
Koken en wassen namen natuurlijk dagelijks veel tijd in 

beslag. "Oe was kookte ,k eem op in waskin en op het gas. 

De babywas deed ik met sunlighueep. 0e luiers schrobde ik 

eerst met een borstel voordat ze de wasmachine ingingen. " 

Mevrouw Van lterson naaide bijna alle kleren zelf e n had daar 

veel plezier in. " 0 at zat er al vroeg in. Vroeger maakte ik thuis 

al poppen kleertjes en mijn moeder was coupeuse.• 

Koken ging altijd in grote pannen. Dat wu nog meer nodig 

toen de kinderen verkering kregen. Partners kwamen graag 

mee. "Je hebt er acht en krijgt er nog acht bij aan tafel." 

Het was druk e n vol, maar "'wt wartn jong en konden r r 

tegen.• 

Aanloop 
0 e buurt is intussen veranderd. Ze kent sommige straalbewo• 

ners niet meer. Er zijn nog steeds vriendelijke contacten, maar 

het is toch meer op een afstand. Veel echtparen zijn overdag 

van huis omdat beiden werken. Het echtpaar Van lterson heef\ 

het gelukkig le druk om het bruisende buurtleven te missen. 

ze gaan graag mel z'n tweel n weg op de scooter. Mevrouw 

doet het hele huishouden zelf en haar man is de 'butler'. 

Hij zorgt altijd voor koffie en de d rankjes voor de kinderen 

en kleinkinde ren die nog steeds graag komen: "Je hebt altijd 

aanloop". En: • zo lang het gaal , blijven we hier wonen." 



~ NUMME~:Z9-SCPT01HR2004 

Van Sinterklaas tot Sint Maarten, 
een jaar in de Winkeliersvereniging 

Prees Herman Fin kers de attracties van Almelo aan met: 

"In Almelo is altijd wat te doen. Soms springt het licht op 

rood, dan springt het weer op groen", in de Profburgwijk 

is het leven toch spannender. Pepernoten, paaseieren, 

prijzenfestivals, geen seizoen of het heeft z'n actie. 

Maar wie zijn nu de mensen achter die acties? Voor het 

antwoord gingen we naar Ed Nozeman, voorzitter van de 

winkeliersvereniging. 

"We hebben altijd samengewerkt, als winkeliers in de Van der 

Waalsstraat en de Van 't Hof straat" venelt Ed, "maar sinds een 

jaar of vijf hebben we met diverse collega's een vereniging. We 

zijn dan voor de gemeente een officiële gesprekspartner en zo 

kunnen we beter voor onze belangen opkomen. Dat is iets, 

waarde klanten natuurlijk weinig van merken, maar wij wel! 

En we hebben nu ook een gezamenlijk logo, om te gebruiken 

op vlaggen, in reclames, het verhoogt de herkenbaarheid van 

onze groep. En dat logo wordt natuurlijk met een feestelijke 

actie geïntroduceerd. Iets met ballonnen, want dingen voor de 

kinderen, dat slaat het meest aan. Zo hadden we vorig jaar in 

f ~~:.~':9 h 
Zitmeubelrestawatic 

Gespecialiseerd in ambachtelijke stoffering 

en restauratie va11 a11tieke zitmeubelen. 

Grote collectie prachtige meubel- en gordijn

stoffen van alle stijlperioden, zoals damast, 

paardenhaar, (wa11d)gobeli11, velours , 

goudleer, brokaat. 

Hogcwoerd 177 

Leiden Tel: 07151458 26 

de herfst een luchtkussen en een rodeo-stier. We waren alle

maal als cowboy verkleed , het zag er leuk uit! 

En in de herfst beginnen we ook met de wintervoorbereidin

gen. Het bezoek van Sinterklaas natuurlijk! De Goedheiligman 

denkt met ons mee, en kwam vorig jaar zelfs met een act van 

trampoline-springende Pieten. 

En wc zorgen voor gezellige kerstverlichting. Je moet wel een 

beetje sfeer maken met z'n allen, zorgen dat er iets gebeurt in 

de wijk. De loterij in december is ook een traditie. Sommige 

prijzen kunnen we natuurlijk uit eigen voorraad halen , de rest, 

vaak heel mooie dingen, kopen we. En je zou het in deze wijk 

misschien niet denken, maar er zijn mensen die er echt met 

hun boodschappen rekening mee houden , om zoveel mogelijk 

kaarten vol te krijgen! 

Dan hebben we de Kerstdrukte en voor je het weet zitten we 

weer om de tafel voor Pasen. Pasen, dat is al jaren: eierenactie. 

Eén keer hadden we als afwisseling hyacintjes. Dat was een 

gemengd succes. De klanten vonden het geweldig, maar je 

bent toch afhankelijk van de dagprijs van zo'n plantje! En het 

paaseieren tellen voor de kinderen is een trad itie geworden. 

Zodra Pasen achter de rug is, komen we alweer bij elkaar voor 

iets tussendoor. Ja, acties voorbereiden is het leukste werk. 

We bedenken ze samen, en dan wordt dat door een paar men

sen voorbereid, de een is goed met computers, de ander heeft 

een vlotte babbel, zo help je elkaar over en weer! Je bent er het 

hele jaar mee bezig! 

Want het is heel belangrijk dat je aanwezig bent als winkelier. 

We hebben een rol in de wijk, veel ouderen vinden het heerlijk 

om een rondje boodschappen te doen en dan overal een 

praatje te maken. En bij zieken brengen we de boodschappen 

thuis. Als een klant je zaak jaren steunt, loop je toch hard voor 

hem. Tenminste, als zelfstandige winkelier. De grote bedrijven 

zijn alleen met geld verdienen bezig. Dat zie je bij de banken, 

er zijn bijna geen pin-automaten meer. Daarom kunnen klan

ten bij ons extra pinnen, en vooral de ouderen vinden dat niet 

alleen gemakkelijk, maar ook veel veiliger! In die extra service 

ligt onze kracht." Aldus Ed Nozeman. Slagerij Nozeman is niet 

uit de wijk weg te denken, maar ook gloednieuwe winkeliers 

kennen de vereniging al. "Ik zal beslist lid worden" zei Elly van 

Elly's Beestenboel, sinds 12 juli geopend. "Met z'n allen kun je 

als team werken, je kunt leukere acties doen en je vormt een 
front . Ik vind het een prima initiatiefl" 

Coco Hoek-Sandtke 
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Een kasteel in de speeltuin? 

Begin dit jaar heeft het bestuur van de stichting 
11 't Kasteel" voor buitenschoolse opvang het bestuur van 

De Speelschans benaderd met het voorstel om een nieuw 

gebouwtje te stichten op het terrein van de speeltuin. 

't Kasteel huist momenteel in het naastgelegen gebouw 

van de hockeyclub, maar komt ruimte tekort vanwege de 

grote toestroom van kinderen uit de verjongende 

Professoren- en Burgemeesterswijk. Deze ruimte kan niet 

meer gevonden worden in het hockey-clubhuis. 

De huidige wachtlijst bedraagt meer dan 40 kinderen, veel 

broertjes en zusjes van de huidige "bewoners". Voorde bui

tenschoolse opvang is een hoekje in de speeltuin een aantrek

kelijk perspectief: een leuke omgeving, dichtbij de andere 

ruimte in het hockeyclubgebouw en speelgelegenheid voor de 

kinderen . Ook voor de speeltuin lijkt het een aantrekkelijk 

voorstel: het huidige gebouw is verre van ideaal en biedt geen 

gelegenheid om huidige activiteiten goed voor te bereiden (ei

eren zoeken, zomerfeest etc.). Daarnaast is ook de werkomge

ving voor de toezichthouder niet optimaal, o.a. door beperkt 

zicht op de speeltuin. Een ru imer gebouwtje biedt de speeltuin 

de mogelijkheid om extra voorzieningen aan de bezoekers aan 

te bieden en geeft de mogelijkheid om kinderactiviteiten ook 

binnen te organiseren. 

Hele gebouw voor de speeltuin 
Het nieuwe gebouw is ongeveer 100 m2 groot, terwijl de huidi

ge keet maar 30 m2 telt. De huidige keetkan dan kunnen ver

dwijnen. Een deel van het nieuw op te richten gebouwt biedt 

op werkdagen huisvesting aan maximaal 20 kinderen tussen 
14.30 en 18.00 uur. Daarnaast heeft de speeltuin permanent 

het gebruik van de overige ru imtes gedurende de aanwezig

heid van de "Kasteel-kinderen" en buiten die tijden staat het 

gehele gebouw ter beschikking van de speeltuin. De financie

ring van het nieuwe gebouw wordt in principe verzorgd door 't 
Kasteel. 

De gemeente juicht het stichten van multifunctionele ruimten 

toe en ook het bestemmingsplan biedt hiertoe ruimte. Het 

nieuwe gebouw heeft een vriendelijke en sprookjesachtige uit

straling. Naar buiten toe wekt het gebouw vooral de indruk bij 

de speeltuin te horen: portierruimte, gemeenschappelijke 

ruimte, toiletten etc. 

Slimme plaats 
Er zijn uiteraard ook enkele nadelen te noemen. Het nieuwe 

gebouw is bijvoorbeeld groter dan het huidige en neemt zo 

ruimte van de speeltuin af. Er zal dus gekeken moeten worden 

naar een slimme plaats, waarbij enerzijds het toezicht en de 

faci liteiten optimaal blijven en anderzijds de werkbare ruimte 

van de speeltuin hetzelfde blijft. 

Geen afbreuk aan doelstellingen 
Speelschans 

Het bestuur van de speeltuin heeft het voorstel tijdens de le

denvergadering van 21 april jl. aan de leden voorgelegd en de 

leden hebben het bestuur gemachtigd om met het bestuur van 

de stichting 't Kasteel besprekingen te starten over een groot 

aantal zaken die met de realisatie van een dergelijk gebouw 

samen te maken hebben. Als het bestuur echter met 't Kasteel 

gaat praten hoeft dit niet automatisch te betekenen dat het 

gebouw er ook komt. Het bestuur zal alles in het werk stellen 

om voordelen voor de Speelschans te bereiken. Pas als dat 

lukt, onder de absolute voorwaarde dat aan de doelstellingen 

van de speeltuin op geen enkele wijze afbreuk wordt gedaan, 

dan kan dit plan positief beoordeeld worden. Maar voor die 

tijd zijn de leden zeker al geraadpleegd en geïnformeerd! 

Jan Burgmeijer 
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Voor de liefhebbers: 

Boeken over Cronesteyn en 
de Leidse parken 

Op 1 juli was ik aanwezig bij de presentatie van twee 

boeken die ongetwijfeld interessant zijn voor veel 

bewoners van onze wijk. Het betreft "Cronesteyn: Van 

broekland tot polderpark" door Ed van der Vlist (Deel 17 in 

de Leidse Historische Reeks; prijs 10 euro) en "Turkse 

tortels en Spaanse ruiters; Planten en dieren in Leidse 

parken" door Jasper Groos (Uitgave gemeente Leiden; 

prijs 5 euro). 

Tijdens de presentatie dacht ik aan de excursie die ik op 4 juni 

2004 samen met enkele collega's in het polderpark Cro

nesteyn (en de Vlietlanden) verzorgde voor de eerstejaars stu

denten biologie van de Leidse universiteit. Wij waren zeer 

enthousiast over de dingen die wij tegenwoordig aan onze stu

denten kunnen laten zien. Het polderpark Cronesteyn heeft 

zich vanuit biologisch oogpunt prima ontwikkeld sinds het in 

het begin van de jaren tachtig is aangelegd. Toen was het niet 

interessant om met onze studenten naar dit park te gaan. Dat 

is nu heel anders. De ratelaars, de orchideeën, de adelaarsva

rens, de vele soorten vlinders en libelles, de vogels en diverse 

andere organismen maken dat het nu heel erg leuk en leer

zaam is om daar een excursie te verzorgen. Dat het park tijd 

nodig had om zich te ontwikkelen is niet verwonderlijk. Dit ge

geven is onlangs versterkt door wetenschappelijk onderzoek. 

Bodemfauna belangrijk 
In 2003 en 2004 publiceerden een aantal onderzoekers o.a. 

ProfH. Verhoef(VU), Dr. G. de Deyn en Dr. W. van der Putten 

(NIOO-KNAW) in de wetenschappelijke tijdschriften Science 

en Nature over de ontwikkeling van de vegetatie in relatie tot 

de bodemfauna die bestaat uit dieren als regenwormen, rit

naalden, springstaarten, loopkevers, mijten, pseudoschor

pioentjes, aaltjes en miljoen poten. Voor de ontwikkeling van 

het park Cronesteyn is deze informatie over ondergronds na

tuurbeheer zeer belangrijk. Overigens geldt dit ook voor het 

Roomburgerpark. Door de renovatie van een paar jaar geleden 

is de bodemfauna behoorlijk verstoord. Ongetwijfeld is dat 

één van de redenen waarom het zolang duurt voor het park 

weer herstelt. 

Romeinen bepaalden locatie Cronesteyn 

De op 1 juli gepresenteerde boeken lezen heel gemakkelijk en 

er staat een schat aan informatie in. Het boek over Cronesteyn 

is van belang voor ieder die geïnteresseerd is in geschiedenis, 

cultuur, natuur-historische ontwikkeling en natuurbeheer. Het 

behandelt de geschiedenis van het gehele gebied aan de -

vanuit onze wijk gezien - overzijde van het Rijn-Schiekanaal. 

De allereerste sporen van menselijke bewoning worden be

schreven en er wordt uitvoering stilgestaan bij de aanwezig

heid van de Romeinen. Zo is o .a . te lezen dat de ligging van 

het huidige Rijn- Schiekanaal reeds door graafwerkzaamhe

den van de Romeinen is bepaald. Vervolgens wordt aandacht 

gegeven aan alle landeigenaren , bewoners, de inrichting van 

het gebied en het grondgebruik in de eeuwen daarna. Volgens 

het boek duikt de naam Cronesteyn (Croenenstein) pas in 

1510 op. 

Leven in Leidse parken 

De gemeente Leiden heeft in 2003 in tien stadsparken de aan

wezige planten en dieren laten inventariseren. Van dat inven

tarisatieonderzoek wordt verslag gedaan in het boek van 

Jasper Graas. Cronesteyn steekt daarin met kop en schouders 

boven de andere parken uit. Sinds de renovatie van het Room

burgerpark in 1995 heeft een aantal planten en dieren zich in 

dit park gevestigd. Het meest bijzonder is de ontwikkeling van 

het aantal libelle-en vlindersoorten en van de oevervegetatie 

langs de vijver. Groos legt uit dat het Roomburgerpark - hoe

wel het betrekkelijk klein is- gezien de ligging ten opzichte 

van het park Cronesteyn en de Bult (aan de andere zijde van 

het kanaal) interessant is voor dieren en planten . De mensen 

die pleiten voor het behoud van zowel het polderpark Cro

nesteyn als het Roomburgerpark en de bebouwing ervan wil

len tegenhouden, kunnen in beide boeken daarvoor de 

argumenten vinden. In beide boeken wordt duidelijk gemaakt 

dat parken tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen en dat 

het niet zo kan zijn dat zij weer worden vergraven of bebouwd 

op het moment dat zij iets gaan voorstellen. 

Rinny E. Kooi 
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Yorkshire, de eerste drie maanden: 
Cheers Mate! 

Na bijna negen jaar in de Burgemeesterswijk arriveren we 

op 12 april 2004 in llkley, een klein stadje ten 

Noordwesten van Leeds in het Noorden van Engeland. 

Hier gaan we de komende tijd wonen. Het is het land van 

de Mistige Moors (denk aan Jane Eyre), de glooiende Dales 

(denk aan James Harriot), rijk industrieel verleden en 

ondoorgrondelijke accenten. Maak niet de fout om 'dank 

je', te vertalen met 'thanks'. Hier zeg je 'Cheers Mate'. 

'Can 1 90 to the toilet' en 'Do you want to play football with me' , 

zijn de belangrijkste zinnen die Frits en Boris meenemen naar 

Engeland. Gedurende de eerste weken op school blijven dat 

hun enige zinnen. Er komen wel steeds meer woorden en zin

sneden bij: ' packed lunch, cheatin9, don't do thot, behoue s,nsibly, 

fir,fighter, hou, o lou,ly weekend (na de derde weekl. .... '. 

Gelukkig voetballen de Engelse jongetjes veel en graag. 

En de taal van voetbal is universeel: '900/, penalty, corner, free 

kick' kennen we allemaal. Om de lessen op de Ashlonds Primory 

School goed te kunnen volgen is een groter repertoire nodig. 

Het valt niet altijd mee. Als beloning voor hun inspanningen 

mogen ze na twee maanden een Nederlandse les verzorgen 

voor de oudste leerlingen. iedereen zingt mee met 'Klap eens 

in je handjes' en 'Sinterklaas Kapoentje'. 

Enkele wetenswaardigheden 

Het eten is inderdaad vaak vies en vet. Fish and chips, postries 

and souso9es zijn immens populair. De mushy peos, een melige 

felgroene erwtenbrij, slaan alles. De schappen in de super

markten staan - net als in Nederland - vol met koek, chips en 

ijs. De diëtisten, gesponsord door de overheid, draaien over

uren. Het is onbegonnen werk. 

Links rijden is een kwestie van wennen. Gewoon aansluiten in 

de rij. Op rustige wegen is het uitkijken geblazen. Fietsen is 

moeilijker vanwege het gebrek aan fietspaden en de vele 

hoogteverschillen. We hebben dan ook veel bekijks als we 

naar school fietsen. Boris zit achterop: die ene heuvel kan hij 

's ochtends nog niet aan. 

Tony Blair is iedere dag uitgebreid in het nieuws. Hij opteert 

voor een volgende termijn en is, wegens gebrek aan a lterna

tief, een serieuze kandidaat. Er staat nooit iets in de krant over 

Nederland en de Tour de France krijgt amper aandacht. 

De Britse samenleving spiegelt zich aan d ie van de VS. Re9els, 

wetten,9eld en prestatie staan centraal. In het zwembad zijn er 

meer regels (niet duiken, niet duwen, niet spetteren) dan 

water. Jezelf onderscheiden is toegestaan. Op scholen en clubs 

regent het prijzen ('beste aanvaller van de maand') en certifi

caten ('liefste kind van het kwartaal'). De verschillen zijn 

schrijnender als je vanuit llkley naar Bradford rijdt, ruim vijf 

kilometer verderop. Je schrikt van de armoedige straten en 

buurten die je dan ziet. 

Sport en spel zijn belangrijk, sporters staan op een voetstuk. 

Bekende voetballers, maar ook cricketers, hockeyers, tennis

sers en rugbyers zijn helden. Frits en Boris genieten bij leef

tijdsgenoten een aanzienlijke status op basis van hun 

voetbalvaardigheden. En dan die spelletjes. Het elkaar beko

gelen met rauwe eieren was het populairste onderdeel van het 

jaarlijkse schoolfeest. 

Volwassenen en kinderen zijn vreselijk aardig en beleefd. 

Ook voor ons nieuwkomers. Het socio Ie leuen draait om de 

clubs, pubs en - als je iets verder gevorderd bent - de befaam

de dinner portys. In het weekend ga je er op uit. Weer of geen 

weer, overal gaat de picknick mee naar toe. Meestal gevolgd 

door een partijtje cricket. 

Uitnodiging 
Natuurlijk missen we de vanzelfsprekende 9ezelli9heid van onze 

oude wijk en straat. Daarom deze welgemeende uitnodiging: 

kom, zie en beleef mee.Voor een dag, weekend of week (dan 

kun je de Da/es Woy lopen). Cheers Motel 

Hennie, Frits en Boris Muller & Brigitte van Elburg 

Telefoon: 0044 (0)1943 600632 

Mail: fourdutchies(älhotmail.com 



'Bfoemensfiop 

"2?J]zemarijn" 

Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't Hoffstraat 5 - telefoon 071 512 19 77 

BROUWER 
T ANDPAO T H E T I SCH E PRAK T I JK 

R.P. Brouwer 
Tandprotheticus 
v.d Waalut,ea l 44 
2313 VO L1tiden 
Tal. : 10711 512 SS 66 

Spcçrnhslcn in hel 

vcr\'n:,rdigen \';m kun~tgcbittcn 

IIAARSTUl>IO 

\ ' 0 0 R DA ~t t: S & HER l: N 

Volop parkeergelegenheid 

Van 't Hoffstraat 26-telefoon 07151441 57 

't :J{ofje 
GROENTEN & FRUIT « ' 0 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 12 - telefoon 07151468 31 

palisserie • chocolaterie 

~ 1 . . 

1 
. 

Lammenschansweg 74 - telefoon 071 512 64 16 

~-i$-I ;_---
Van Harteveld 

Zeemanlaan 22 - telefoon 071 512 35 77 

Ineke de G ,-,,f 

v:10 't HofTstraat 35 

2313 SN 1-"iden 

,cl. 071 · 514 80 43 

www.huîdvcnorgingsstudio.nl 
~ 
lid: ANUOS 

Van 't Hoffstraat 9 - telefoon 071 512 67 38 

Zeemanlaan 37 - telefoon 071 512 87 00 

T ... ? 

...r W., .... "!'• ..... 

Van der Waalsstraat 3 
telefoon 0715133222 

NU MMElt 29 - S[PT[MBU 1004 1111 

Interview met gastvrouw Trudy Wolvers 
"Eigen buurtcentrum blijft toch een grote wens" 

In augustus hebben alle bewoners van de vier stadsdelen 

van leiden (noord , midden, zuid en west) een 

Programmagids Buurtcentra LWO ontvangen. Daarin 

staat een overzicht van de activiteiten die in de 

verschillende buurtcentra georganiseerd worden. Onze 

wijk valt onder stadsdeel Zuid. Stadsdeel Zuid beschikt 

over in totaal drie buurtcentra: buurtcentrum Matilo, 

Wijkservice Centrum Vogelvlucht en in onze wijk 

Buurtactiviteiten Roomburg. Wat heeft Buurtactiviteiten 

Room burg u te bieden? Gastvrouw Trudy Wolvers vertelt 

het u. 

Buurt.activiteiten Room burg is de voortzetting van buurthuis 

Cornelis Joppensz. Dat goedlopende buurthuis uit de Op pen• 

heimstraat werd in juli 2000 gesloten. Trudy werkte toen al 

zo'n d rie jaar als gastvrouw in het buurthuis. Ze werkte er, net 

als tegenwoordig, 24 uur per week als betaalde kracht. Samen 

met een coördinator die 32 uur in de week was aangesteld om 

alle taken op het gebied van admin istratie, financiën en public 

relations te verrichten. Trudy had de sleutel van het gebouw. 

Ze zorgde ervoor dat de zalen klaargemaakt waren voor de di

verse cursussen, zette koffie en thee, stond bezoekers te 

woord, hielp mee met de kinderclubs, deed de afwas, schonk 

limonade, en nog veel meer. 

Van tennis naar hockey 
Vanaf oktober 2000 vonden de activiteiten plaats in t<nnisclub 

Room burg. Tijdens de wintermaanden stond de kantine toch 

leeg, dus daar kon goed gebruik van worden gemaakt. Toen 

het tennisseizoen weer begon , verwisselde Trudy de kantine 

van de tennisclub voor de kantine van de hack,yclub Room· 

burg, een paar meter verderop gelegen. Ondertussen gingen 

alle activiteiten gewoon door en de animo onder de bewoners 

was groot. 

Na een jaar echter dreigde er, vanwege hoge kosten, een 

eind te komen aan alle activiteiten. Gelukkig is het bij een 

dreiging gebleven. De buurt heeft zich ingespannen en met 

succes verzet geboden. Er is een nieuwe, tamelijk unieke con• 

structie bedacht die zelfs baanbrekend is voor Nederland! 

Hockeyclub Roomburgverhuun het gebruik van de kanti ne 

namelijk aan de LWO en is daarmee een van de eerste vereni• 

gingen die hun beschikbare ruimten ook voor andere doe lein· 

den gebruikt. Buurtactiviteiten Roomburg opereert dus 

zelfstandig, maar is gehuisvest in de kantine van Hockeyclub 

Room burg. 

Hoe wekt dat in de praktijk? 

Trudy vertelt dat de activiteiten plaatsvinden van maandag tot 

en met donderdag. Het een schuifwand wordt een deel van de 

kantine afgebakend, zodat er genoeg ruimte overblijft voor de 

trainende hockeyers. In speciale kasten liggen alle spullen d ie 

gebruikt worden tijdens de cursussen. Dit varieert va n matjes 

voor callanetics, bridgekaarten en verkleedkleren to t boetseer· 

klei. Haar ook het koffiezetapparaat en de telefoon . Trudy 

heeft haar eigen plek aan een bureau e rgens in de ruimte. Aan 

het eind van de dag wordt a lles weer netjes in de kasten opge· 

borgen. Als je in het weekend in de kantine komt, zul je geen 

spoor van de buurt.activiteiten terugvinden! 

Er is gewoon veel vraag 
Trudy geeft toe dat het wel even wennen was. Je moet elke dag 

alles klaarzetten en weer opruimen en je bent je heel bewust 

van het fe it dat meerdere mensen op verschillende manieren 

gebruik maken van dezelfde ruimte. Bovendien wacht Trudy 

nog steeds op een eigen PC. Nu maakt ze gebruik va n de ad· 

ministratieve faciliteiten van buurthuis Matilo en dat betekent 

dus heen en weer pendelen . Ook is het aantal uren coördinatie 

drastisch gekort. Trudy verricht nu een paar taken die eigenlijk 

helemaal niet tot haar pakket horen! Maar ze stelt zich flexibel 

op en doet e r alles voor om de activiteiten zo goed mogelijk 

aan te blijven bieden. Ze merkt gewoon dat er veel vraag naar 

is. Vooral de activiteiten voor vijftigplussers en kinderen zijn 

populair. Het zou toch jammer zijn a ls daar een eind aan zou 

komen. Vooral omdat drie wijken er gebruik van moeten ma• 

ken en er veel behoefte is aan laagdrempelige, betaalbare cur· 

sussen . Ze zo u graag ook iets aanbieden voor jongeren , die 

vallen nu buiten de boot, maar daar is domweg geen passende 

ruimte voor. 

Gelukkig verloopt de samenwerking tussen de partijen heel 

soepel , daar is Trudy erg blij om. Hen houdt re kening met el· 

kaar en de zaken zijn goed georganiseerd. Het werkt echt uit• 

stekend, en dat is toch wel bijzonder! Haar ondanks dat blijft 

een e igen buurtcentrum een grote wens van Trudy . 
Lizzy de Wilde 

Zit valgtndt pagina vaar de buurtoctiviteit,n Roamburg 
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Buurtactiviteiten Roomburg 
In buurtactiviteitencentrum Room burg (in clubgebouw 

hockeyclub Room burg) worden sinds de sluiting van buurthuis 

Cornelis Joppensz de groepen: callanetiC<, spaans, tekenen/schil

deren, boetseren, bridge, quilting en uoor de kinderen: knutselen, teke

nen en tonul voortgezet. 

Bij voldoende belangstelling start in september op donder

dagochtend de nieuwe cursus Werken met textiel. 

De laatste tijd neemt de belangstelling voor handwerk

technieken, zoals breien, borduren e.d. weer toe. Oude hand

werktechnieken worden herontdekt en op heel eigentijdse en 

creatieve manieren toegepast. Een voorbeeld hiervan is het 

met de hand vilten. Vilten is de oudste textieltechniek, waarbij 

met behulp van warm water en zeep wolvezels tot een stof ge

wreven worden. Van vilt kunnen o.a. sjaals1 tassen, sloffen, 

sieraden, kussens en zelfs kunstzinnige objecten gemaakt 

worden. De wol is in zeer veel kleuren verkrijgbaar of zelf te 

verven en combinaties met andere vezels en stoffen geven ver• 

rassende effecten. iedereen kan vilten leren en de resultaten 

zijn altijd uniek! 

Bij de cursus werken met te>:tiel kunt u niet alleen uitgebreid 

kennismaken met de vele mogelijkheden van vilten, maar is er 

ook de mogelijkheid om andere handwerktechnieken te 

(her)ontdekken. 

Zie voor verder informatie de Programmagids Buurthuizen LWO of 

bel Buurtactiviteiten Room burg, tel. 5132462. 

Alchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappoldt 

De Sitterlaan 75 

Tel 5135142 of 5661405 

Fax 5135143 

e-mail al.chemilla@inter.nl.net 

Folder op aanvraag 

www.profburgwijk.nl 

Advertenties van leden 

Gevraagd oude paneeldeur waarbij er drie verticale 

vlakken onderin zitten en drie horizontale bovenin (bo

venin mag evt ook één vlak zijn). Wie helpt ons aan dit 

laatste ontbrekende onderdeel van onze verbouwing? 

Prijs: n.o.t.k. plus een leuke verrassing! Ineke Vogel, tel 

514 64 91 

Gezocht Heeft u nog een goed bruikbaar skeltertje, 

loopautootje, driewielertje of een tractortje en zijn uw 

kinderen er te groot voor? Speeltuin De Speelschans is 

er blij mee! Bel 5145068 ( Marc de Kam) of lever het in 

bij de portier. 

Korevaarstraat 51 
2313 JE Leiden 

[j)ainting J:adu_ 
lijstenmakerij 

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

Wijkwijzer 
Stichting Dienstverlening Zuid Oost/ 
Leidse Senioren Zelfstandig 
't Trefpun t, Professorenpad 1 2313 TA 
telefoon 512 81 83 

Dienst Milieu en Beheer Gemeente Leiden 
Sector Wijkbeheer, wijkteam stadsdeel Zuid, 
Postbus 9100 2300 PC 
Boshuizerlaan S 2321 SG 

telefoon 516 76 15 

Politie Bureau Zuid 
VijfMeilaan 135b 
2321 RK Leiden 
telefoon 0900 8844 
Openîngstijden: ma. t/m vr. van 9 tot 17 uur, 
za. en zo. gesloten 

Bewonerscommissie Rijndîjk/Meerburg 
(Ons Doel) 
Mevr. C. Monfils, Kanaalstraat 1 2313 NN 

telefoon 512 08 59 

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o. 
Dhr. E.C. Meyer 
Professorenpad 25 2313 TA 

telefoon 513 2155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schuttersveld 65 2316 u 
telefoon 522 20 25 

Buurtactiviteiten Roomburg 
Van Vollenhovenkade 1 (in clubgebouw 
van Hockeyclub Roomburg) 
tel. 5132462. E-mail: roomburg@lwo.nl. 
Postadres: Stadsdeelbureau Zuid 
Boshuizerlaan 5, 2321 SG Leiden.' 
Buunactiviteiten Roomburg is van ma t/m do 
geopend van 8.oo tot 17.00 uur. 

Colofon 

Openbare Basisschool Lorentz 
VanVollenhovenkade,9 2313 GG 
telefoon 514 17 77 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Vollenhovenkade , 5 2313 GG 

telefoon 513 0958 

R.K. Basisschool Sint Joseph 
Oppenheimstraat 8 2313 JE 
telefoon 513 22 63 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
Verbttkstraat 19-21 2332 CA 
telefoon 5161415 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: 
uitleencentrale Van Vollenhovenkade 25 
2313c;;c;;: tclcfoon 5t1 ,894 
Ouder-en kindzorg: telefoon 524 10 10 

Maatschappelijk Werk, sector Midden 
Langegrach! 18 2313 N T 

telefoon 522 27 17 (ma-vr. 9 -10 uur) 

Verzorgingscentrum lorentzhof 
Lorentzhof1 231 3 GA 
telefoon 5149595 

Parochiecentrum Oud·Katholieke 
Parochie: putoor R. Frede. 
Cronesteinkide 2 2313 GX 
telefoon 5124077 

R.K. Petrusparochie 
Lammenschansweg 40 
Pastoor J. Smith, Herensingel 3 2313 1s 
telefoon 5121912 

Vredeskerk 
predikanten: Dr G.J. Vene ma en 
Os J.R. Wolthaus. 
Van Vollenhovenkade 21 2313 GG 
telefoon 5142317 
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Kinderdagverblijf Pe uterpalet 
Oppenheimuraat6 2313JE 
telefoon 512 48 39 

Peuterspeelzaal De Glijbaan 
Burggravenlaan 17a 2313 H M 

telefoon 5121331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenheimstraat 2 1313 JE 

telefoon 513 10 6 1 

Naschoolse Opvang De Basis bende 
Oppenheimstraat 2 2313 JE 
telefoon 512 43 69 

Stichting 't Kasteel. 
Buitenschoolse opvang 
Sportpark Roomburg 
telefoon s 1 3 54 74 

Speeltuin 'de Speelschans' 
Van Vollenhovekade 22 

Adres secretariaat: Kanaalweg 42, 2313 OV 
ttlefoon 5126o84 
E-mail tinja@planet.nl 

Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk 
Postbus u 129 2 301 EC 

Thomas van Duin (voorzitter) tel. 5131233 
Jan Burgmeijer (secretaris) tel. 5126084 
Secretariaat: Kanaalweg 42 , 2313 OV 
E-mail tinja(.Dplanet.nl 
Ad van der Waals (penningmeester), 
tel. 5121889 
Rob Broekstra (redaktie Wijkkrant), 
tel. 512210 3 

Hendrik van Sandick (bestuurslid), 
tel. 5124330 
Netty Steen,tra (bestuurslid), tel. 514456o 
Ada Ravenstein (bestuurslid), tel. 5124361 

De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren• en 
Burgemeesterswijk te Leiden 

Secretariaat: Postbus 11129, 2 301 EC Leiden , Kanaalweg 42, 
2313 OV leiden 

Redactie: Rob 8roekstra 
Vormgeving: Bookman.nl 

Druk: drukkerij Mostert 

Oplage: 3700 
Ingeschreven KvK. 40448253 
M_et medewerking van: liuy de Wilde, Brigitte van Elburg, 
Rtnny Kooi, Jan Burgmeyer, Coco Hoek-Sandtke, Marjolein Moree, 

Hans El,tgeest, Frans Hoek, Marian Rappoldt, Ronald Landheer, 
Netty Steenstra, Ad van der Waals, Thomas van Duin, Anneke de 
Leede Sand ' er van Opstal, Jos Versteegen. 

Met dank aan: alle adverteerders 

De volgende wijkkrant verschijnt om,treek5 11 december 2004. 
Sluitingsdatum kopij is zaterdag 20 september 1004. 

Redactie-adres: Rob Broekstra, De Sitterlaan 84, 2313 TS Leiden. 

E-mail: wijkkrant@tiscali.nl 
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1 Aanmeldingskaart voor 1 

: lidmaatschap : 
1 Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren· en 1 
1 8 urgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 1 
1 € 7,50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 1 

55.67.659 o.v.v. lidmaatschap Vereniging Professoren· en 8urgc· 1 
meesterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren bij de secretaris: I 
Jan 8 u rgmeijer, Kanaalweg 41 1313 DV leiden. 

Naam: __________________ M/V 

Adres: _ _________________ _ 

Postcode: __________________ _ 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

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

Ha ndtekening: ___ _____________ _ 

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

Klaverjassen in de Vredeskerk van 14.00 tot 17.00 uur 
Bibliotheek in de Lorentzhof van 14.00 tot 17.00 uur 
Inloop koffieochtend 55+ '!Trefpunt van 10.oo tot 12.00 uur, Professorenpad 1 
Callanat ics , van 10.30 tot 11.30 uur en callanatics 2 van 11.30 tot 12.30 uur. 
Buuructiviteiten Roomburg Let op: elke 3e maandag van de maand de 
groepen I en 1 sam,n van 12.00 tot 13.00 uur) 
Quilting (alleen 3e maandag van de maand) van 9.3010111 .30 uur. Buurt· 
activiteiten Roomburg 
Spaans voor beginners van 14 .30 tot 15.30 uur, Buunactiviteiten Roomburg 
Tekenles voor kinderen van 14.45 tot 17.15 uur, Buunactiviteiten Roomburg 

Elke dinsdag 
Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat, tussen 15.30 en 17.00 uur 
Meer bewegen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00 10110.45 uur en van 
11.15 tot 12.00 uur 
Bridge Ivan 9.30 tot 12.30 uur, Bridge 2 van 13.30 tot 16.30 uur .Buunactivi
teiten Roomburg 

Elke woensdag 
Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00 tot 11.00 uur 
Soc,eteit voor o uderen in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 
Bibliotheek in de Lorentzhof van 14.00 tot 16.30 uur 
Kinde rrestaurant in tennispark Roomburg vanaf 18.00 uur 
Tekenen/schilderen(volwassenen) van 9.30 tot 11.30 uur. Buurtactiviteiten 
Roomburg 
Kinderknutselclub Ivan 13.45 tot 15.00 uur, kinderknutselclub 2 van 15.30 
tot 16.45 uur. Buurtactiviteite n Roomburg 

Elke donderdag 
Boetseren voor beginners van 9. 30 tot 11 . 30 uur. Buurtact iviteite n Room burg 
Werken met textiel: vilten, van 10.00 tot 12.00 uur. Buurtactiviteite n Room-

burg ... 
Toneelles voor kinderen van 15.45 tot 17., 5 uur. Buunact1v1te1ten Room burg 

Elke vrijdag 
Bibliotheek in de Lorentzhofvan 10.00 tot 12.00 uur 

Elke zonda g " 
, Activitei ten in bezoekerscentrum Re igersbos (polderpark Croneste11n) 

vanaf 14.00 
Thee-middag in Lorentzhofvan 14.30 tot 16.00 uur. 

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat e r een contai_ner voor 
drogisterij Van Harteveld op de Zeemanlaan, alwaar men oud papier kan 

afgeven voor een goed doel. 

• ... t. 

• 
TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

Kiek in de pot 
uw traiteur 

Dagverse maaltijden 
Party-schalen Buffe tten 
High-lea's 
Diners 
Delicatessen 

Soiree's 
Lunchgerechte n 
Kaasspec1ahte1len 

HET ENIGE ADRES VOOR DE 

ORIGINELE LEIDSE HUTSPOT 

MET KLAPSTUK beste l tijdig 

,,-, 
. f J • . 

I ' 

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden 
Te l 071-5120608 


