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Veel verzet tegen brug en 
Kanaalflat 
De bewoners van de Professoren- en 
Burgemeesterwijk hebben de afgelopen 
tijd duidelijk hun stem laten horen tegen 
ongewenste ontwikkelingen in de wijk. 
Dat gebeurde tijdens het bezoek van het 
college van burgemeester en wethouders 
aan onze wij k op 28 november, en bijvoor
beeld op de informatie-avond over het 
nieuwe bestemmingsplan op 4 oktober. De 
meeste bezwaren, zo blijkt uit de inspraak
reactie op het bestemmingsplan, zij n ge
richt tegen de brug voor bussen en lang
zaam verkeer die de nieuwe wij k 
Roomburg moet gaan ontsluiten. Die brug 
zou moeten worden aangelegd over het 
Rijn- en Schiekanaal ter hoogte van het 
Van Vollenhovenplein. Bovendien ontstaat 
dan een busroute over de Meijerskade. 
Wethouder Tj. van Rij van ruimtelijke orde-

ning liet tijdens het bezoek van het college 
overigens doorschemeren dat de kans dat 
de brug wordt aangelegd minder dan 60 
procent bedraagt. De financiering van de 
brug, die ongeveer t ien miljoen gulden 
kost, blijkt een groot probleem te zijn. Dat 
betekent overigens niet dat de bouw van 
de nieuwe wijk niet doorgaat. De eerste 
paal voor Roomburg gaat deze eeuw waar
schijnlijk nog de grond in. De gemeente 
zal, als het enigszins mogelijk is, de brug 
wel bouwen. Alternatieven, zoals het ge
bruik van de bestaande bruggen over het 
kanaal, zijn niet aantrekkelijk omdat de 
bus dan een te grote omweg moet maken. 
Veel verzet bestaat er verder tegen de 
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De lokatie waar de brug tegenover het Van 
Vollenhovenplein geprojecteerd is. 



porps? 

W,ï ho11de11 om be::ig met dorps
politiek, flJordt 011s flJel eem verf1Je
te11. U hebt gelijk. Ik ::al dat niet 
omke11nc11. Maar ::o 11egatief als 
het - miscl,ien? - bedoeld wordt, 
vatten wij het niet op. ll'ilarom 
niet? Nou heel eenvoudig. Wij - en 
hopelijk w lc11 van II ook - vi11dc11 
het niet erg als je midden i11 de 
Randstad en lewnd in het mooie 
Leiden toch een beetje een dorpsge
vocl knj"gt. 

Eerlijk ge::egd vinden ruij het juiJt 
een aardig trekje w 11 de Profes
somt- en Burgemeestenwijk datje 
een wi11kel op de hoek hebt waar je 
wordt herkend. Wbar mensen boos 
worden als er bomen worden 
gekapt of bewoners te hoop lopc11 
als er een brug wordt gepland 
waar 11icmand 0111 vroagt. 

Dus dorpspolitiek of niet. het 
maakt ans niets uit. Wbar het 0111 

gaat is, dat de bewoners w n de 
wijk z ich druk makm om hu11 
directe. omgeving. Wij zijn er va11 
overtuigd dat dat we/besteedt tijd 
is. En als wij het 11iet doen, wie 
doet het dan? 

Owri'ge11S ruel/S ik u een mooie 
december met prettige feesufagcn 

en alfJaSl een goed begin van het 
nieuwe jaar. 

Speeltuinvereniging heeft snel 
veel nieuwe leden nodig 

Het loopt nog geen storm met de aan
meldingen voor het lidmaatschap van 
de nieuwe speeltuinvereniging 
Burgemeesterswijk, Professorenwijk 

draagt tien gulden per kind, dus een 
gezin dat zich aanmeldt levert al 
gauw 20 tot 30 gulden subsidie op. 
Maar de mensen moeten zich wel 
voor 1 januari aanmelden. We heb
ben toch zeker een paar honderd le
den nodig. Ook om aan de gemeente 
te kunnen laten zien dat er echt be
hoefte bestaat aan de speeltuin. Die 
behoefte hebben we overigens met 
een onderzoek wel aangetoond", 
stelt Jasper. Inmiddels heeft de ver
eniging 89 leden met 165 kinderen. 
De vereniging gaat nu weer wervings
formulieren in de bussen stoppen om 
de gang er in te houden. 

en Rijndijkbuurt . .,We zitten met het 
probleem dat de mensen eerst iets 
willen zien voordat ze lid worden", al
dus initiatiefneemster Thea Jasper. 

"En we hebben dus nog niets. Alleen 
een plan. Het is weer de oude kwestie 
van de kip en het ei. Zonder speeltuin 
geen leden, zonder leden geen speel
tuin. De mensen zouden er wat meer 
vertrouwen in moeten hebben. Als ie
dereen denkt dat de speeltuin er toch 
nooit komt komt hij er inderdaad niet. 
Maar daar gaan wij niet van uit." 
Voor de vereniging is de lauwe reactie 
van de buurtbewoners op de oproep 
in de vorige Wijkkrant heel vervelend. 
.. Het lidmaatschap kost maar een rijks
daalder per jaar. Daar kan niemand 
zich een buil aan vallen. Wij krijgen 
echter voor elke aanmelding subsidie 
van de gemeente. De subsidie be-

De speeltuin gaat waarschijnlijk een 
half miljoen gulden kosten ... Een heel 
bedrag, dat we niet in zijn geheel van 
de gemeente zullen krijgen. We zul
len dus fondsen moeten werven. Het 
overleg met de gemeente gaat de 
goede kant op. Het wordt waarschijn-

lijk toch een half open speeltuin. Een 
gesloten speeltuin werkt wellicht al
leen maar vandalisme in de hand. We 
willen juist de oudere jeugd betrek
ken bij de speeltuin, dat ze er een 
beetje op gaan letten. Er wordt al ge
dacht aan een jongerenontmoetings
plaats bij de speeltuin. En verder 
komt er misschien een rolschaatsbaan 
rond de speeltuin. Rolschaatsen op 
skeelers is heel populair, en niet al
leen bij de jeugd. De investering is be
perkt; je hoeft alleen maar een asfalt
baantje aan te leggen", zegt Thea 
Jasper. 

Drie voorbeelden van mogelijke speeltoe
stellen in de nieuwe speeltuin. 

Wie lid wil worden van de speeltuin
vereniging kan contact opnemen met 
Thea Jasper, De Sitterlaan 77, of met 
H. de Haan, Van der Waalsstraat 25 of 
Van der Sluis, Van 't Hoffstraat 44. ~ 
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bouw van een flat op de hoek van de 
Kanaalweg en de Melchior Treublaan, 
ter hoogte van de spoorbrug. Het plan 
voor de Kanaalwegflat stamt uit 1987. 
De plaats werd toen aangewezen in 
het kader van de nota 'Bouwen in 
Leidse w ijken'. Het plan bestaat nog 

steeds; het is tot ongenoegen van de 
wijkvereniging opgenomen in het be
stemmingsplan. Maar het is onwaar
schijnlijk dat de flat er ooit zal komen. 
De plaats is ongelukkig en bovendien 
moeten er enkele fraaie bomen voor 
gekapt worden. 
De bebouwing van het terrein aan de 

Voonitter Gilles Landheer aan het woord tijdens de vergadering over het bestem
mingsplan van 4 oktober j.l. 

LWO •vergeet• onze wijk 
De Leidse Welzijnsorganisatie zal de 
komende tijd nauwelijks aandacht be
steden aan de Professoren- en 
Burgemeesterswijk. Dat blijkt uit het 
Plan van Aanpak voor 1996. Het pro
bleem is dat onze wijk momenteel 
niet over een buurtwerker beschikt en 
dat de LWO niet in staat is gebleken 
voor een vervanger te zorgen. 
Daardoor konden de wijkbelangen 
ook niet onder de aandacht worden 
gebracht. Het bestuur van de wijkver
eniging heeft schriftelijk geprotes
teerd tegen deze gang van zaken. 
In de brief stelt het bestuur dat in 
onze wijk veel jongeren, maar ook 
veel ouderen leven, die aandacht ver
dienen. Voor de jongeren is meer 
speelruimte noodzakelijk. Iets waar 
een enorm gebrek aan bestaat in de 
wijk. En ook de oudere jeugd moet 
meer mogelijkheden krijgen. 

De vereniging wil verder betrokken 
worden bij het onderzoek naar isole
ment bij ouderen. Verder moet het 
aanbod van voorzieningen voor oude
ren en de vraag in kaart worden ge
bracht. 
Voorts is er dan nog een wijkveilig
heidsplan, waar de vereniging haar 
aandeel in wil leveren. Het bestuur 
heeft al enkele concrete projecten in 
gedachten: verlichting van achterpa
den en brandpoorten, veiligheids
maatregelen in het gebied rond het 
buurthuis aan de Oppenheimstraat en 
een onderzoek naar de mogelijkhe
den om de onveiligheid van de ver
keersbarrière De Sitter- en 
Burggravenlaan te verkleinen. 
Tenslotte dringt het bestuur aan op 
tijdelijke vervanging van de huidige 
buurtwerkster, die helaas door ziekte 
geruime tijd uitgeschakeld is. ~ 

Oppenheimstraat en eventuele wo
ningbouw op de plaats van de gym
zaal aan de Du Rieustraat blijkt ook 
veel bezwaarmakers hoog te zitten. 
De 51 bezwaren tegen het bestem
mingsplan zijn gebundeld en zijn als 
inspraakreactie aan de gemeente
raadsleden gestuurd. Het is een be
hoorlijk dik boekwerk geworden. Het 
zal de gemeente onderhand duidelijk 
zijn dat de wijkbewoners hun buik vol 
hebben van alle bouwplannen, of het 
nou om huizen of bruggen gaat. De 
bestuurders kunnen op flink wat te
genwind rekenen als ze hun onzalige 
ideeën toch willen doorzetten. • 

Procedure be
stemmingsplan ' 
Voorontwerp 
t/ - Inspraak 

zes w eken (tot en met 29 
oktober 1995) 

- Commentaar van College van 
Burgemeester en Wethouders 

Ontwerp 
- Zienswijze indienen bij 
Gemeenteraad 

vier weken 
Raadscommissie • mondeling 
toelichten 
Gemeenteraad • vaststellen 

Vastgesteld bestemmingsplan 
- Bedenkingen indienen bij 
Gedeputeerde Staten 

vier weken 
- Gedeputeerde Staten - hoorzit
ting 
- Gedeputeerde -Staten - goed

keuren 
Goedgekeurd bestemmingsplan 

(treed in werking t enzij verzoek 
om schorsing) 

- Beroep bij Raad van State 
zes weken 

- Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State • hoorzitting 
- Afdeling Bestuumechtsspraak 
Raad van State • uitspraak 

We wachten nu op het commentaar 
van het College van B & W over het 
voorontwerp. 



Afscheid van Maria van den Muijsenbergh 

Na dokter W. de Bruijne verloor de 
Professoren- en Burgemeesterswijk in 
oktober in korte tijd haar tweede 
huisarts: Maria van den Muijsen
bergh. Na t ien jaar praktijk te heb-

ben gehouden aan de Sitterlaan 1 B, 
samen met huisarts Keja Fogelberg, 
verhuisde Van den Muijsenbergh 
naar Nijmegen. Zij gaat met haar 
man, die een benoeming tot hoogle

hele lange rij patiênten stond (tot 
buiten de kerk) om afscheid te ne
men. De huisarts werd geprezen van
wege haar betrokkenheid en aan
dacht voor de zieke mens. Ze nam 
voor iedereen de tijd. Maria stelde 
zich zelf altijd zeer bescheiden op. In 
haar afscheidswoord relativeerde ze 
haar bijdrage aan de gezondheids
zorg; de meeste ziektes gaan toch 
vanzelf over, aldus de huisarts. Maar 
de neemt niet weg dat ze veel wijk
bewoners tot grote steun is geweest. 
Maria werd overladen met cadeaus 
en werd ook toegedicht en t oege
zongen. Zelf had ze ook een cadeau 
bedacht voor haar patiênten: zachte 
kussens voor in de wachtkamer. .,Dan 
denken jullie misschien nog eens aan 
me als je in de wachtkamer zit", al
dus Van den Muijsenbergh. Maria is 
inmiddels opgevolgd door huisarts 
Roelien Prij, die de praktijk samen 

Met een versierde hoofdtooi ontving Maria al haar gasten. 

raar in het straf
recht aan de uni
versiteit heeft ge• 
kregen, naar 
deze historische 
stad. Niet duide
lijk is of Maria 
van den 
Muijsenbergh in 
Nijmegen ook 
weer huisarts zal 
worden. 
Van den 
Muijsenbergh 
was populair. Dat 
bleek op de af
scheidsmarkt in 
de Vredeskerk op 
7 oktober, waar 
urenlang een 

met Keja Fogelberg voortzet. G 
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Gemeente moet oplossing zoeken 
Zo'n drie jaar geleden is door het col
lege van burgemeester en wethouders 
de Projectgroep Professoren- en 
Burgemeesterswijk ingesteld. Naast 
ambtenaren van diverse diensten Is 
ook de vereniging vertegenwoordigd 
in de projectgroep. Ondanks de ver
schillen van inzicht die er zijn tussen 
de gemeente en de vereniging, hech
ten wij grote waarde aan het voort
zetten van het overleg met de betrok
ken ambtenaren. 

Op 29 november, een dag na het col
lege-bezoek, kwam de projectgroep 
bijeen in het buurthuis Cornelis 
Joppensz. Op deze avond zijn de ruim 
50 bezwaarschriften die zijn inge
diend tegen het voorontwerp bestem
mingsplan besproken. 
Naar aanleiding van deze bespreking 
is afgesproken dat de gemeente een 
gesprek arrangeert met de architect 
van het ontwerp van een fietsenstal
ling op het Kamerlingh Onnesplein en 
de vereniging. In het verlengde hier
van is tevens afgesproken dat, nu de 
Nederlandse Spoorwegen afzien van 
spoorverdubbeling, de gemeente zal 
trachten om capaciteit vrij te maken 
bij de afdeling Stedebouw om in sa
menspraak met de vereniging een 
meer integrale visie te ontwikkelen 
voor de toekomst van het Kamerl ingh 

• L..:_ Il - -
Onnesplein en het stat ion Lammen
schans. 

Gymzaal Du Rieustraat 
Met betrekking tot de lokatie van de 
gymzaal aan de Du Rieustraat zal de 
gemeente een voorstel doen voor een 
stedebouwkundige invulling met en
kele woningen in plaats van de maxi
maal zeven woningen die nu nog in 
het voorontwerp worden genoemd. 

Tot slot is er gesproken over de scho
lenlokaties aan de Oppenheimstraat 
en de Van Vollenhovenkade. 
De wens om de mogelijkheid voor uit
breiding van scholen en, wat concre-

ter, voor nieuwbouw van Peuterpalet, 
in het bestemmingsplan op te nemen, 
lijkt gezien de verjonging van de wijk 
een heel logische. 
De vereniging meent echter dat in
breiding niet altijd een oplossing is. 
De buitenspeelruimte voor de huidige 
scholen Is immers al aan de krappe 
kant. Op voorstel van de vereniging is 
dan ook afgesproken dat de gemeen
te nogmaals pogingen onderneemt 
om de Streekschool in de Asserstraat 
een lokatie elders te bieden. Op die 
wijze komt voldoende capaciteit van 
schoolgebouwen vrij voor de basis-
scholen en het Peuterpa let. • 

Een peuterspeelgroep minder in de wijk! 
Het vraagteken achter deze kop (ver
schenen in deze krant vóór de zomer
vakantie) is een uitroepteken gewor
den .... 
Peuterspeelgroep Speenkruid heeft de 
Burgemeester- en Professorenwijk (tij
delijk) moeten verlaten wegens ge
brek aan geschikte ruimte. 
Alles wordt echter op alles gezet om 
met de peutergroep weer terug in de 
wijk te kunnen komen. Ook deze (her
haalde) oproep valt onder de inspan
ningen die ouders en leidsters zich ge
troosten om een oplossing voor het 
huisvest ingsprobleem te vinden. 
Wellicht is er onder de lezers van deze 
wijkkrant toch nog iemand met een 
"gouden tip". Of heeft iemand zelfs 

een parterre, huiskamer, sousterrain, 
tuinhuis of zaaltje te huur .... 
Peuterspeelgroep Speenkruid is nog 
steeds (al 3 jaar. Intussen) op zoek 
naar ruimte! 
De tussentijd wordt momenteel over
brugd in een pand net achter de 
Zijlsingel gelegen; goed bereikbaar en 
met veel parkeergelegenheid, maar 
wel: net buiten de Professoren- en 
Burgemeesterswijk. 
Het is er huiselijk gezellig gemaakt 
met warme kleuren, vloerkleden, 
bloemen en planten en allerlei 
"herfstschatten· . Soms ruikt het naar 
zelfgemaakte appelmoes of verse 
broodjes. De peuters hebben het dan 
ook als vanouds naar hun zin: ze spe-

len en zingen naar hartelust 1 
Dit alles zal nog slechts tot 1 jan.'96 zo 
mogen blijven, want i.v.m. onherroe
pelijke bestemmingsplannen moet de 
peutergroep ook deze behuizing dan 
weer verlaten. 
Zal "Speenkruid" terugkeren naar de 
wijk waar de speelgroep 20 (1) jaar ge
leden als huiskamergroep begon ?7 
leder die een goede tip heeft wordt 
dringend verzocht contact op te ne
men met telno. 071 -5216005 of 071-
5170325 of 071-5134533. 
Ook ruimte die niet per 1 januari, 
maar enige tijd later beschikbaar 
komt. komt in aanmerking. 
Bij voorbaat veel dank voor uw med,e
werking. • 



Politie Wijkbureau Zuid wil goede contacten opbouwen 

,,Wij zijn echte doeners" 

De patrouillerende wijkagent van vroeger komt nooit meer terug, maar de 
politie wil niettemin proberen een goede band op de bouwen met de buurt
bewoners. De drie contactmedewerkers van Wijkbureau Zuid, M. Cuvelier, S. 
van Geest en D. Schottert doen er alles aan om de drempel van het bureau zo 
laag mogelijk te maken . .,Door veel samen te werken met de mensen uit de 
buurt kun je problemen vaak veel makkelijker oplossen", is hun oordeel. 

Wij bureau Zuid van de politie Hollands 
Midden. district LeidenNoorschoten, is te vin
den aan de Vrijheidslaan 151. In het voormali
ge NEM-gebouw hebben 25 politiefunctona
rissen een plaats gekregen. Dat is overigens 
maar tijdelijk, want het is de bedoeling dat er 
op den duur een nieuw wijkbureau wordt ge
bouwd. ,.In principe gaan we hier in de zomer 
van 1996 weg. Waarschijnlijk worden hier wo
ningen gebouwd", vertelt brigadier Van 
Geest. In de loop van 1996 zal er ook worden 
gesurveilleerd vanuit het wijkbureau. Nu ge
beurt dat nog centraal vanuit het hoofdbu
reau aan de Langegracht. De decentralisatie 
van de politie krijgt daarmee steeds meer zijn 
beslag. nadat in 1992 al was besloten een net
werk van wijkagenten op te zetten. 
Het wijkbureau Zuid heeft beperkte opening
stijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur, donderdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur. ,.Omdat we niet 24 uur per 
etmaal geopend zijn den
ken veel mensen dat ze 
zich niet voor alle voorko
mende zaken tot dit bu
reau kunnen wenden. 
Dat is echter een misvat
ting. Het wijkbureau be
handelt allerhande za
ken, zoals inbraken, 
aanrijdingen en bu
renruzies en verder 
geven we adviezen", 
vertelt brigadier 
Cuvelier. 

Bedrijfsmatig 
De politie moet tegen
woordig bedrijfsmatig 
werken. De man
kracht en de middelen 
zijn beperkt. ,.Daarom 
gaan we niet doelloos rond-
fietsen, we moeten onze tijd zo zinvol mo-

gelijk indelen. Het probleem is wel dat van de 
honderd meldingen er eigenlijk maar veertig 
politiewerk zijn. De rest moet door andere or
ganisaties opgelost worden. Als politie ben je 
vaak echter het eerste aanspreekpunt als 
mensen problemen hebben .. , zegt Cuvelier. 
Het wijkbureau probeert niettemin overal een 
mouw aan te passen . .,Wij zijn echte doeners, 
we willen gelijk actie ondernemen. Soms kun 
je door te bemiddelen veel ellende voorko
men. Neem bijvoorbeeld het geval van een 
man en en vrouw die gescheiden zijn en ruzie 
lopen te maken over de verdeling van de boe-

del. Op een gegeven moment 
heb ik de politiebus gepakt 
en meegeholpen de spullen 

te scheiden. Dan heb je een oplossing. Het is je 
werk niet. maar het voorkomt wel dat je 
steeds weer in actie moet komen omdat de 
man bijvoorbeeld bij de vrouw de ruiten in
gooit", vertelt Van Geest. 

De Professoren- en Burgemeesterswijk is voor 
de politie van Zuid een van de rustiger wijken. 
.,Je krijgt niet zo gauw last van hartkloppin
gen als je hier je werk moet doen. Er wordt 
niet extreem veel ingebroken, het verkeer le
vert geen grote problemen op·•. zegt Cuvelier. 
Soms wordt de buurt echter opgeschrikt door 
een reeks voorvallen. ,.Neem bijvoorbeeld de 
brandjes die werden gesticht in de brandgan
gen achter de Hugo de Vriesstraat. Dat lever• 
de veel onrust op in de buurt. Wij hebben een 
tijdje staan posten in de weekeinden om de 
dader te kunnen pakken. Diverse collega's wa
ren bereid daar een stukje vrije tijd en nach• 
trust voor op te offeren. Op zo'n moment is 
het ook prettig om medewerking te krijgen 
uit de buurt, dat de mensen opletten en even
tueel een beschrijving van de dader 
kunnen geven", aldus Van Geest. 

Een ander, meer algemeen probleem is dat 
van jongeren die bepaalde plaatsen opzoeken 
om daar wat rond te hangen. Buurtbewoners 
ergeren zich aan hun gedrag, zoals onlangs 
nog aan de Oppenheimstraat . .,Mensen verge
ten nog wel eens dat het vaak toch om de k in
deren uit hun eigen buurt gaat. In de wijk zijn 
onvoldoende mogelijkheden voor jongeren. 
Vroeger had je genoeg aan een w ipkip voor 
de kinderen. maar die kinderen worden ouder 
en dan moet je toch proberen om ze een ei
gen plaats te bieden. Wij denken dan bijvoor
beeld aan een hangplek in de buurt van een 
clubhuis. Zo blijft er toch enig toezicht be
staan en blijf je ook via het welzijnswerk in 
contact met de jongeren", stelt Cuvelier. 

Wijkbeheer 
De wijkpolitie zal ook nauw gaan samenwer
ken met het gemeentelijk wijkbeheer. ,.Als je 
constateert dat er ergens veel op een grasveld 
wordt geparkeerd kun je bekeuringen gaan 
uitdelen. maar misschien kan je beter voor 
meer parkeerplaatsen zorgen. Daar heb je dan 
wijkbeheer voor nodig", zegt Van Geest. 
Voorop staat dat de bewoners het gevoel krij
gen dat ze in een veilige omgeving leven, 
w aar de politie alert is. ,.Niet alles is t e voorko-

men, ondanks het feit dat we veel aan pre
ventie doen, en daarom hopen we dat 

de mensen zelf ook 
een beetje alert 
zijn, een actieve rol 
gaan spelen. De 
bewoners zij n al
t ijd welkom op het 
w ijkbureau, als ze 
met een probleem 

zitten. 
Politiemensen 
zijn ook ge
woon mensen, 
net zoals de 
buurvrouw, de 
bakker op de 
hoek of de ver
zekerings
agent", stelt 
Cuvelier. 
Wijkbureau 
Zuid is telefo-



Nozeman scoort 
met Danny Blind 

Niemand minder dan Ajax-aanvoerder 
Danny Blind bezocht op vrijdag 6 ok
tober slagerij Nozeman aan de Van 't 
Hoffstraat om daar voor het goede 
doel spart-ribs tt verkoptn. Blind, die 
onlangs voetbalgeschiedenis schreef 
met zijn beslissende dM lpunt in Tokio 
in de wedstrijd om de wereldcup 
scoorde bij Ed Nozeman 1000 gulden 
voor Swetterhage in Zoeterwoude. De 
aanleiding tot het bezoek aan onze 
wijk was het feit dat Nozeman de eer• 
ste prijs won bij een landelijke spare
ribwedstrijd. ~ 

Uw makelaar voor Leiden en Omstreken. 

z z 

Onze vakkundige begeleiding en adviezen staan borg voor 
een goed en doelmatig resultaat. 

z 
z 
z 
z 
z 

Onze aanpak is fris en energiek. 

Korevaarstraat 35 
2311JT Leiden 

Tel. 071 • 5149147 
Fax. 071 - 5128257 

Of het nu gaat om verkoop of aankoop, taxaties, 
hypotheekadviezen, oriëntatie- of zoekopdrachten, 
wij hebben de kennis voor U in huis. z 

z 
z 

Taxaties binnen 48 uur. 
Ook bedrijfshuisvesting. 

Al jarenlang het vertrouwde adres. 
Maak eens een vrijblijvende afspraak. 

z 
z 

z z z z z z z 

E. Roodnat - Schreuder FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

23 13 JP Leiden 

tel. : 017 - 5141 002 

J~~~a~!1 
Tel. 5122486 

!( 

Voor een exclusief 
kadootje en goede 

kwaliteitswijn. 

Tevens 1000 e11 J 
kado-arrike/en in 

f eestelijke verpakking 

'Kinderen spelen mee• 
Geachte bewoners en hallo jongens 
en meisjes van de Professoren- en 
Burgemeesterwijk, 

Graag wil ik jullie het één en ander 
vertellen over het project 'Kinderen 
spelen mee' dat de komende maan
den door de gemeente Leiden en de 
Leidse Welzijnsorganisatie (LWO) in 
stadsdeel Zuid wordt uitgevoerd. 
Hierbij krijgen zij medewerking van 
het Instituut voor Publiek en Politiek 
(IPP) uit Amsterdam. 
In dit project staan kinderparticipatie 
en kinderinspraak in het speelruimte
beleid centraal. Het is gericht op kin
deren in de basisschool-leeftijd, 6 tot 
en met 12 jaar. Er zullen in totaal vier 
groepen van zo'n 6 tot 8 kinderen, 
woonachtig in stadsdeel Zuid, aan het 
project gaan deelnemen. 
Het doel van het project is dat kinde
ren samen gaan werken aan de tot
standkoming van een speelplek of 
speelvoorziening of de verbetering 
van een oude speelplek in de eigen 
woon- én speelomgeving. 
Om dit te realiseren gaat er van alles 
gebeuren. Allereerst Zijn we be
nieuwd naar de wensen en ideeên 
van de kinderen. Deze worden per 
groep verzameld, dan worden er keu-

zes gemaakt en een plan uitgewerkt. 
Vervolgens wordt er een Kindercon
ferentie in stadsdeel Zuid georgani
seerd. Op deze Kinderconferentie zijn 
raadsleden, plannenmakers en be
trokken organisaties aanwezig die se
rieus luisteren naar alles wat de kin
deren te zeggen hebben over de ei
gen speelomgtving. Daar kunnen de 
kinderen hun plan op allerlei creatie
ve manieren laten zien. Ook worden 
ze in staat gesteld vragen te stellen 
en advies te vragen met betrekking 
tot de realisatie van hun plan in de 
praktijk. Ze maken op deze manier 
spelenderwijs kennis met het inventa
riseren van knelpunten en hoe ze 
deze kunnen verwoorden naar de be-
leidsmakers, de politiek. Met de ver
kregen informatie wordt verder ge
werkt aan hun plan en leren ze vaar
digheden als discussiêren, vergaderen 
en het maken begrotingen etc. Deze 
vaardigheden hebben ze nodig voor 
de officiêle tweede Kinderconferen
tie. die gehouden wordt in de raads
zaal van het gemeentehuis. Op deze 
conferentie werkt iedere groep één 
concreet project uit met betrekking 
tot de speelruimte in hun eigen wijk. 
De kinderen nemen vervolgens deel 
aan een speciale raadsvergadering, 

In memoriam Hans van Dijk 
Op 27 september 1995 is totaal on
verwacht Hans van Dijk overleden. 
Met heel veel mensen hebben we 
hem op 2 oktober j.1. naar zijn laat 
ste rustplaats begeleid, en het was 
duidelijk dat Hans bij velen geliefd 
was. Gezellig, warm, hartelijk en 
altijd vrolijk, eigenlijk kende ieder
een hem zo. Oe kinderen wisten 
wie Hans was, want voor hen had 
hij een speciaal plekje in zijn hart. 
Een aai over hun bol, een lekker 
snoepje, of zelfs een plantje voor 
op hun eigen kamer, menigeen 
kan daar over meepraten. 
Maar had je verdriet of problemen, 
dan kon je ook bij Hans terecht. 
Een luisterend oor en een woord 
van begrip, ja zó was hij ook. 

Wij, als winkeliers, voelen een 
leegte. Ook in 6ns midden was 
Hans aanwezig op zijn manier: en
thousiast, vrolijk en met veel la
chen zijn inzet voor de gezamelijke 
winkeliersakties en zij n aanwezig
heid in "het s·traatjeH missen we nu 
al erg. 
" Hans de bloemenman" of Hans 
Rozemarijn• (want wellicht ken
den de mensen hem alleen maar 
onder die naam) was een gouden 
vent! Ons medeleven gaat uit naar 
zijn vrouw Tiny en zijn kinderen 
Mario en Yvonne, en Jaimie en 
Marc. Moge hij rusten in vrede. 

Stephan en Caecil van Harteveld. 

waarin een delegatie van de kinderen 
zelf de Raad zullen vormen. iedere 
groep presenteert zijn volledig uitge
werkte project en er wordt gestemd. 
Aan het eind van deze Kinderconfe
rentie wordt één winnend project ge
kozen, dat door de gemeente be
loond zal worden met/ 5000,-. Echte 
verliezers kent het project niet. want 
de overige drie groepen krijgen ieder 
/ 1500,· en kunnen hierdoor ook een 
deel van hun project realiseren. 
Hopend op een enthousiaiste en cre
atieve medewerking van de kinderen 
uit stadsdeel Zuid, wellicht tot ziens 
op de Kinderconferentie. 

Namens de gemeente leiden, 
Caroline Gerritsma 
projectcoördinator jeugdparticipatie 

Vertrek wijkchef 
Rien Kuzee 

Rien Kuzee, de wijkchef van o.a. de 
Professoren- en Burgemeesterswijk, 
wordt de nieuwe chef van de onlangs 
opgerichte afdeling Voorbereiding. 
Deze nieuwe afdeling is een samen
voeging van de afdelingen Beleid en 
Groenbeheer, Wegenbeheer en het 
Bedrijfsbureau. 
Dat betekent dat Rien Kuzee op ter
mijn afscheid zal nemen van onze 
wijk. Voorlopig zal hij zijn functie nog 
blijven vervullen; tot er een nieuwe 
wijkchef is aangetrokken. 
De redactie wenst Rien alvast veel suc
ces in zijn nieuwe baan. Overigens zul
len w ij u op de hoogte houden van 
nieuwe ontwikkelingen. • 



1De Bakhuyzenlaan is altijd een geliefd laantje geweest• 

De heer en mevrouw Stuut 
wonen ruim vijftig jaar in hun 
woning aan de Van de Sande 
Bakhuyzenlaan. Die laan is 
vele Leidenaars niet bekend. 
Zij bevindt zich achter de 
Sitterlaan en vormde ooit de 
oostelijke rand van de stad. 
De huizen zijn in 1939 en 
1940 gebouwd, die aan de 
Sitterlaan een jaar later. De 
huizen in de nabij gelegen 
Stieltjesstraat stonden er 
toen al. 

"Oorspronkelijk ben ik een Rotter
damse. Na het bombardement van die 
stad zijn we in 1941 naar Leiden ge
komen. Dat was wel even wennen 
voor een stadsmens. De Bakhuyzen
laan bevond zich in die jaren immers 
aan de rand van de stad. We keken zo 
de weilanden in. Het was hier zo rus
tig, zo anders dan het drukke leven 
van Rotterdam. We zaten hier als een 
van de eerste bewoners in een jonge 
buurt. De bomen werden net geplant. 
De koeien stonden aan de andere 
kant van de sloot te loeien. Zomers 
moest je al je ramen dichthouden van
wege de vieze vliegen. In die jaren 
had je een schitterend vrij uitzicht op 
de molen aan de Kanaalweg en op het 
kanaal, zelfs op de trein naar 
Utrecht." 
"De oorlogsperiode bracht de mensen 
in de buurt dichter bij elkaar. Door de 
schaarste waarschuwde men elkaar als 
er ergens iets extra's te koop was. 
Soms ruilden we voedselbonnen. We 
zaten allemaal zonder gas en kookten 
op een noodkacheltje waar hout in 
ging. Maar ook hout was moeilijk te 
krijgen. Zodra het donker was gingen 
we dan ook het w eiland langs de 
Burggravenlaan in om houten palen 
te jatten die de Duitsers daar wilden 
plaatsen om het landen van vliegtui
gen te verhinderen. Doordat een aan
tal mensen zo dom was om ook over
dag palen te halen, kwamen de 

Duitsers er achter. De Duitsers gingen 
langs de huizen en eisten dat de palen 
terug gegeven werden, anders zou
den ze de huizen in brand steken. 
Gelukkig woonde er op de laan een 
Duitse mevrouw die getrouwd was 
met een Nederlander. Zij heeft de mi
litairen binnen gehaald en met ze ge
sproken. Het liep goed af. Bij ons in 
huis hadden we het hout onder de 
vloer verstopt. Tientallen jaren later 
kwamen we nog wat tegen.· 
De spoorbrug over het kanaal is eind 
1943 door de Engelsen gebombar
deerd. Zij hoopten daardoor de aan
voer van V-1 raketten vanuit Duits
land, die naar Engeland werden ge
schoten, te blokkeren. Mevrouw Stuut 
liep toen net met haar kind bij de 
brug en kon schuilen in een rioolpijp. 
'Toen ik thuiskwam bleken van alle 
huizen de ramen en deuren kapot en 
er scheuren in gevels te zijn gekomen. 
Die scheuren zitten nog steeds in veel 

huizen. Gelukkig was er geen per
soonlijk letsel. · 
Na de oorlog werd de wijk uitgebreid. 
In de jaren vijft ig verrezen de flats aan 
de Kanaalweg en de Franchimontlaan. 
Vanaf aannemer Halverhout werd ook 
een nieuw rijtje huizen neergezet. 
Ook links en rechts van de Burggra
venlaan kwamen flats. Tot dan toe 
was ook dat open land. "Die flats wer
den WD-flats genoemd, omdat die 
partij zich nogal sterk had gemaakt 
voor de bouw." "De woningnood was 
in de oorlog zo groot dat een ge
meentelijke verordening kleine gezin
nen in relatief grote huizen verplicht
te om huurders in huis te nemen." 
"Op het land bij ons aan de overkant 
werden na de oorlog twee houten 
scholen gebouwd die w aren geschon
ken door de Finse regering als ge• 
schenk voor de wederopbouw. Het 
was een katholieke school, de Don 
Bosco en een openbare school. de 

Lorentzschool. Ze waren bedoeld om 
10 jaar mee te gaan, maar ze hebben 
tot ver in de jaren tachtig gestaan. 
Toen zijn ze, met een tussenpoze van 
twee jaar, afgebrand, allebei in de zo
mervakantie. Brandstichting dachten 
veel mensen. Gelukkig stond in beide 
gevallen de wind gunstig en hadden 
wij er geen last van. Tussen de twee 
scholen was ook een stenen gymnas
tieklokaal gebouwd. Daar werd ook 's 
avonds gebruik van gemaakt door 
clubs of verenigingen. Ook d iende het 
als stemlokaal bij verkiezingen. Op de 
plaats waar nu het consultatiebureau 
aan de Burggravenlaan is, was kort na 
de oorlog buurthuis 'Het Profje' neer
gezet. Daar is heel lang voor diverse 
buurtactiviteiten gebruik van ge
maakt. Ook werden er kinderfeesten 
en dansavonden gehouden." 
"Vroeger had je veel meer buurtwin
kels dan nu. Nog steeds kun je terecht 
in de buurt, bijvoorbeeld in de Van 't 

De Van 
Bakhuyunlaan 
anno 1951. 

Hoffstraat. Dat was vroeger een echte 
winkelstraat met, toen al, Bakker 
Raap horst, Zirkzee, een vishandel en 
niet te vergeten drogisterij Van 
Harteveld. Je had eigenlijk op bijna ie
dere hoek van een straat een winkel. 
Op de hoek Sitterlaan-Franchimont
laan zat kruidenier Van Kesteren. Op 
de andere hoek zat de Sierkan met 
melk, kaas en boter. Daar zitten nu 
een bank en een verzekeringsmaat
schappij. Op de hoek Franchimont
laan-Stieltjesstraat zat een groente
boer en ook verderop in de Stieltjes
straat zaten winkels: nog een groente
winkel, slager Kikkert en een bloe
menwinkel. Melkboer, bakker, slager 
en groenteman kwamen altijd aan de 
deur. De groenteman met paard en 
wagen. Het paard wilde overal een 
stuk brood. Duurde het haar te lang. 
dan begon ze met haar hoefijzer op 
de stoep te krassen.· 
"De Bakhuyzenlaan is altijd een ge
liefd laantje geweest. Het was er rus
tig en rustiek wonen met voor- en 
achtertuinen en ook na de nieuw-

bouw aan de overkant is het er nog 
steeds heel groen. De oorspronkelijke 
sloot is ooit verbreed. Sinds de jaren 
zeventig worden de huurwoningen 
ook verkocht. Maar er heeft nog nooit 
een bord 'te koop' in de tuin hoeven 
staan.· 
• Als jonge gezinnen hadden we goe
de verstandhouding, we hielpen el
kaar. In de jaren vijftig w aren wij de 
eerste met televisie. Op woensdag- en 
zaterdagmiddag zat het huis hier dan 
vol met kinderen, de schoenen keurig 
in de gang. De kroning van koningin 
Elizabeth w as het eerste dat we op de 
TV zagen. Mannen uit de buurt en 
kennissen kwamen hier geregeld naar 
voetbal kijken.· 
"Die saamhorigheid van vroeger is 
minder, dat is logisch, mensen kunnen 
zich meer permiteren. Maar nog 
steeds gaan veel mensen vriendelijk 
met elkaar om. Buren groeten elkaar 
en maken een praatje. Zo nodig help 
je elkaar. Het is nog altijd een genoe
gen om op deze laan te wonen. " ~ 

De redactie van de Wijkkrant kreeg onlangs een programmaboekje in handen 
van de Buurt- en speeltuinvereniging "De Professorenwijk". In dit boekje staat 
het programma van de feestelijkheden t.g.v. het 2e lustrum op 9 augustus 195S. 
Wij vonden in dit boekje een braaf lied, wat hieronder is afgebeeld. Wij vragen 
ons af op welke melodie dit liedje werd gezongen. Weet u het? laat het ons 
even horen. We zijn benieuwd! 

Verenigingslied "De Professorenwijk" 

Fier klink!, in machIig c'fozijn. 
Hel lied van onze wijk. 
Gedragen door ons allen, 
Wij voelen ons gelijk. (bis) 

KomI. zetlen wij ons allen in, 
Vol liefde en vereend' van zin. 
Mei vreugde. 

Vooruil dan buurtbewoners, 
Laai daav'ren lier ons lied. 
Hel l ied van onze tockomsl. 
Wij bouwen. breken nic1. (bis) 
Voor ons geldt dit devies alleen: 
.. ·I Js één voor allen, allen één". 
Met vreugde. 



-

GROENTE & FRUIT 
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Ook voor uw fruitschalen ~ 
Van 't Hottstraat 9 Leiden telefoon 071 5126738 van 't Hottstraat 12 Leiden telefoon 071 5146831 

_lR_ F.J.W. Raaphorst & Zn V ABN·AMRO De bank 

Van 'I Hoffstraal 21 Leiden telefoon 071 5123695 Zeemanlaan 39 Leiden 

Dubbele December 'Pret~ 
is de aktie van de winkeliers van 't Hoffstraat Zeemanlaan. 

De aktie loopt tot en met 23 december. 

Bij iedere besteding van tien gulden krij g1 u een gratis laaskaartje. 
Uit de ingeleverde enveloppen met de winnende laaskaarten worden op zaterdag 30 

december de prijswinnaars getrokken. Er zijn diverse schitterende prijzen te winnen zoals 
een MAGNETRON - FRITEUZE - KEUKENMACHINE - STEENGRILL en andere l euke prijzen. 

Meer informatie over deze Dubbele December Pret aktie kunt u verlaijgen bij de deelne-
mende winkeliers die op deze pagina staan vermeld. 

rf·iiïifi1ii·l·ii 
VAN HARTEVELD Van 't Hoffstraat 9 Leiden 

telefoon 071 5122210 fax 071 5120802 

Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't Hottstraat 5 Leiden telefoon 071 5121977 

MARTHYS 
HAARSTUDIO 

Volop parkeergelegenheid 
Van 't Hoffstraat 26 Leiden telefoon 071 5144157 

~•!• ~ Drngist"ii = Parfumerie 

-1 
Reform 

.!:,.!Jo.:Jrsw.:. "" H,,tevetd 

Zeemanlaan 37 Leiden 
telefoon 071 5123577 
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Ada van Mil; elf jaar praktisch 
ouderenwerk. 
Onze wijk kent een sterke 
oververtegenwoordiging van 
twee bewonersgroepen: 
gezinnen met jonge kinderen 
en ouderen. Om die laatste 
groep aan bod te laten 
komen in de wijkkrant een 
gesprek met Ada van Mil, 
ouderenwerkster. 

Het ouderenwerk is in leiden 26 jaar 
geleden gestart door de Stichting 
Ouderenwerk, een initiatief van de 
kerken. In het begin ging het voorna
melijk om activiteiten als bingo, 
kaartavonden en handwerkclubs in 
de sociaal zwakkere w ijken. Zuid-oost 
kwam eigenlijk nooit echt aan bod, 
tot er in 1983 subsidie kwam voor een 
ouderenwerker. 
In 1984 is Ada van M il begonnen. 

"Ik vo•I 
mta/1 
~en vis 
in het 

water". 

der van. Als je die uit hun huis haalt, 
raken ze volledig gedesorii!nteerd. 
Een oude boom moet je niet meer 
verplanten!,. 

" Mijn 'carriere', als je dat zo w ilt 
noemen, kent eigenlijk een 'dalende' 

Toch heeft Ada ook grotere projecten 
onder handen gehad. De nieuwe wo

ningen aan het 
Je moet niet als een tank over Professorenpad 

in plaats van een 
'stijgende' lijn. In 
het verleden heb 
ik verschillende be-

de mensen heendenderen zijn daar een 
voorbeeld van. 

leids- en bestuursfuncties bekleed, 
maar op een gegeven moment gaf 
dat toch geen voldoening. Ik werk nu 
aan de basis en voel me als een vis in 
het water! Relatief eenvoudige ingre
pen kunnen vaak een wereld van ver
schil maken voor de betrokkenen.· 

• Aan dit project ligt het idee om 
diensten te clusteren ten grondslag. 
Van de 68 woningen zijn er 15 voor 
mensen met een handicap, 20 voor 
groepswonen en 33 zelfstandige seni
orenwoningen. Aan het project heb• 

dan wel uitkijken niet als een tank 
over de mensen heen te denderen. 
Vanuit hun goede hart hebben velen 
toch ten houding van 'dat regel ik 
wel even voor haar of hem'. Ik vind, 
dat je dan de integriteit en de privacy 
van de betrokkene schade doet." 

Is het niet deprimerend om zo regel
matig met afscheid en onttakeling te 
maken te krijgen? 
" Natuurlijk is het triest om bijvoor
beeld naar de films van de ouderen
vakanties van de afgelopen jaren te 
kijken en je te realiseren dat die of 
die er 66k al niet meer is. Toch moet 
je oppassen met een te g rote betrok-

kenheid. Laat ik het ben Stichting FO
CUS (woningen 
voor mensen met 
een handicap), de 

Een oude boom moet je niet zo zeggen: je bent 
meer verplanten wél persoonlijk be-De dingen die Ada doet, zijn voorna• 

melijk praktisch gericht: 
" Het regelen van subsidie voor het 
vervoer van ouderen is bepaald niet 
hoogdravend, maar voor de mensen 
in kwestie betekent het dat ze nog 
eens ergens komen en niet vereenza
men. 
Ook kan het beschikbaar zijn van ta• 
feitje-dek-je of een paar uur verzor• 
ging door de thuiszorg het mogelijk 
maken dat een oudere in zijn eigen 
huis blijft. 
Met name bij mensen die licht de
menteren ben ik daar een voorstan-

gemeente, volkshuisvesting en wo
ningbouwvereniging 'Ons Doel' bijge
dragen. Voor zo'n project moet je 
f link 'lobbyen'. Op zulke momenten is 
het een voordeel dat ik hier al langer 
zit en een uitgebreid netwerk heb op
gebouwd." 

Dat netwerk bewijst zijn diensten ook 
op andere momenten. In gecompli
ceerde situaties worden zowel de 
thuiszorg, de huisarts als de familie 
betrokken bij beslissingen. • Je moet 

trokken, maar niet 
privé. Als dat laatste het geval zou 
zijn, zou ik mijn werk ook niet meer 
goed kunnen doen." 

Nog dingen die ze kwijt w il? 
• Ja! Er is een grote behoefte aan 
mensen die voor tafeltje-dek-je w illen 
rijden. Jonge senioren, d ie één keer 
per week een uurtje de tijd hebben. 
Ze krijgen een kilometervergoeding 
en kunnen zich bij mij aanmelden'. 



MostWare® 
Professionals in informatica-dienstverlening 

De automatiseringsspecia
listen van MostWare® 
voeren hun projecten altijd 
met succes uit. Dat mag 
wel eens gezegd worden. 
Want in ons steeds 
vernieuwende vak telt nog 
steeds het resultaat: een 
rendabel informatie-
s steem. Dat MostWare® 
daarbij steeds vaker de 
kennis van verschillende 
produkten en disciplines 
integreert, is maar een 
bij zaak. Maar we zijn er 
wel trots op, omdat 
MostWare® prestaties 
levert op vrijwel alle 
gebieden van de infor
matica-dienstverlening, 
zoals: het ontwerpen en 

realiseren van informatie
systemen, het aanleggen 
en beheren van computer
netwerken en het geven 
van invoerings- en 
gebruiks-begeleiding voor 
standaard informatie
systemen. Door gedegen 
vakkennis voert 
MostWare® deze projecten 
snel en efficiënt uit, 
natuurlijk zonder 
concessies te doen aan de 
gewenste kwaliteit. 
Daarom doen we ons werk 
goed en grondig. We 
houden namelijk van de 
kick dat het eindresultaat 
altijd 'OK' is (dat is natuurlijk 
ook de reden waarom onze grotere 
collega's regelmatig onze deskundig
heid inschakelen). 

MostWore@ Automatisering bv F . 
Telefoon : 071 • 579 1 o 10 f~x '.uitweg 22-B, 2321 GK Leiden, Postbus 49, 2300 AA Leiden. 

E-mail : inlo@mostwore.nl. ' · 071 · 579 10 11 , BBS : 071 . 579 10 12. 

College fietst door de wijk 

Het voltallige college van burgemeester en 
wethouders fietste op dinsdag 28 novem
ber door de Professoren- en Burge
meesterswijk. Bezocht werden onder meer 
het station Lammenschans, de GG en GD 
aan de Roodenburgerstraat en het scholenterre in aan de 
Oppenheimstraat. Op het Van Vollenhovenplein werd langdurig stilge-

~u10cn, ZIJn er scno1cn pen. oc:1 onJ aan al\ lU• 
,·oor de kinderen in de bhcnr Dat ,egt toch ge
buurt' Dat tiJn vaak de nocg ... 
d~ r.slaggcvcndc fok10· •. c ... ~ .. . ,.. .. _ • 

ren . ~"'• . .,,. ..... ~ . ~., , ... 
De Profcssoren,.,jk heen • , :: ! Df"·B{STE;: "I 
dat alles on zich. In oen :!w· ,·J· KEN .. y•o·p· ~·s·: J 
Leidse Top 5 s1aat dc, e -, ,.

0
• . • • "' •• ; 

staan bij de plaats w aar ho
pelijk geen brug zal worden 
gebo uwd over het Rijn- en 
Schiekanaal. Afsluitend volg
de een bijeenkomst in buurt
huis Cornelis Jo ppensz, waar 
burgemeester en wethouders 
onder vuur werden genomen 
door vele kritische belang
stellenden. 

boom~jke buun. waar -~, , . Pro(ês~ren ··,·F ; : 
onder andere ~laancn d . vtl " ,.----- -------- -, 

•. B,eshcuvcl woon,. nurn- ,J.: Woor edon.d '.!:t Heeft u het ook gelezen in het zondags-
·. mcr t ! Ulrich: .. In de ' 3 . Biirgemeestefr,v//k: blad Het? Twee van de drie wijken in het 

l'rofcssorcnw1Jk coat het .;rvreewijk_:: .·,,:·: ' verspreidingsgebied van de Wijkkrant wa-
. so~ s zo ver dat er bricr- ,-5 o,!.,./ ee t•· • ,--•< 1 b I d · d b ··k 

Je~ m de bus worden ge~ , . :~~~-~ • .t ,,,~~~ i ren e an m e este WIJ en top 5. Toch 
wel iets om even trost op te zijn. Wat de 
krant wel verzuimd heeft om er bij te ver

tellen waar die top S op gebaseerd is en wat de kriteria zijn . Desalniettemin reden temeer 
om de wijken te houden zoals ze zijn en allee n verbeterende veranderingen toe te staan. 



Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071-5132462 

Nieuwe cursussen 

KERSTKJUlRTEN MAKEN 

Op woensdag 20 december is er 
de mogelijkheid om in het buurt
huis kerstkaarten te maken met 
gebruik van de zandtechniek. 
Onder deskundige leiding leert 
u de beginselen van deze leuke 
hobby onder de knie te krijgen. 
Er kunnen maximaal 15 perso
nen deelnemen dus geef u op 
tijd op. Voor de ochtend dient u 
zelf schaar, lijm en breekmesje 
mee te nemen. Heeft u de smaak 
te pakken ? In januari starten we 
een korte kursus voor be lang
stellenden. 

Datum 
Tijd 

Kosten 

20december 
woensdagochtend 
9.30 - 11.30 uur 
f 7,50 incl. kaarten, 
excl. zand. 

KAARTEN MAKEN 

In januari willen we starten met 
een !creatieve kursus. Tijdens 
deze kursus maakt u kennis met 
dive rse technieken om zelf leuke 
kaarten te maken voor alle 
gelegenheden. Door gebruik te 
maken ~an gekleurd zand komen 
de mooiste !creaties uit de bus. 

Benodigdheden zijn lijm, schaar, 
breekmesje en een snijmatje . 

Datum 

Tijd 

Kosten 

17, 24, 31 jan. , 7, 14, 
21 febr. 
woensdagochtend 
9.30 - 11.30 uur 
f 25,-- excl. mate
riaal. (via docente 
verkrijgbaar) 

KOOKKLUP 

Er is grote belangstelling voor 
de kookklup. Er zijn twee nieu
we vrijwilligers gevonden, die 
bereid zijn om op dinsdagmid
dag een tweede groep te bege
leiden, een keer per twee 
weken. De maaltijd die je samen 
maakt wordt daarna zelf opgege
ten. Er is beperkt plaats dus geef 
je snel op. De kookklup is voor 
kinderen van 8 - 12 jaar. 

Datum 

Tijd 

Kosten 

9, 23 jan. , 6, 20 febr., 
12, 26 mrt., en 2 apr. 
Dinsdagmiddag 
16.30 - 18.30 uur 
f 40,-- voor 7 keer 

QUILTING BEE 

Iedere derde maandagochtend 
van de maand is er een quilt bij
eenkomst. Diegene die bekent 
zijn met de techniek komen bij . 
elkaar om kennis en patronen wt 
te wisselen. Voor moeilijke pro
blemen is mevr. Smant aanwezig 
om advies te geven. 

Datum 
Tijd 

Kosten 

15 januari start 
maandagochtend 
9.30 - 11.30 uur 
f 1,50 per keer 

BINGO 

Voor de winterse avonden zijn er weer een 
aantal bingo's in het buurthuis. De volgen
de data kunt u alvast noteren in uw nieuwe 
agenda. 5 januari, 2 februari, 

1 maart, 5 april en natuurlijk de oranje 
bingo op dinsdag 30 april. De zaal is open 
vanaf 20. 15 uur. 

KINDERKLEDINGBEURS 

De datum van 
de kinderkle
dingbeurs is 
woensdag 13 
maart. Het 
betreft hier 
zomerkleding. 
U kunt bij het 
buurthuis 
terecht voor de 
ve rkoop en 
inkoop van 
babykleding tot de tienerrnaat. U levert 
kleding schoon en hee l in, voorzien van 
een etiket. Deze etiketten zijn verkrijgbaar 
in het buurthuis. U bepaalt zelf de prijs van 
de kleding, 80¾ van de opbrengst is voor 
u en 20¾ voor het buurthuis. 

INBRENG: DINSDAG 12 MAART 
14.00- 16.00 UUR 
20.00 - 22.00 UUR 

VERKOOP: WOENSDAG 13 MAART 
13.30 - 16.00 UUR 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Voor iedereen die betrokken is bij het 
buurthuis en eens wil komen kennismaken 
wordt er op woensdag 10 januari van 16.00 
- 17 .30 uur een receptie georganiseerd met 
de mogelijkheid om elkaar een gezond en 
gelukkig nieuwjaar te wensen. Noteer de 

WEEKROOSTER 

MAANDAG 
quilt 9.30 • 11.30 
callanetics 13.00 - 14.00 
bloldluit 16.00 • 16.30 

16,30-17.00 
engels gevorderden 19.15-20.15 
engels beginners 20.15 -21.15 
aquarelleren 20.15-22.15 

DINSDAG 
naailes 9.30 - 11.30 
frans conversatie 13.30 • l•.30 
bridgemiddag 13.30 - 16.30 
koo1tlclub 16.30 • 18.30 
TIO 18.30 • 20.00 
naailes 20.15 - 22.15 
koor 20.00-21.30 

WOENSDAG 
zand.kaarten 9.30 - 11.30 
moeder en peuter 9.30 - 11.30 
kinderklup 13.45-15.00 

15.30 • 16.45 

DONDERDAG 
naailes 9.30 - 11.30 
naailes 20.30 • 22.30 

VRIJDAG 
tekenlesldnderen* 15.45 - 16.30 
drulctechnieken 16,30-17.45 

ZATERDAG 
treinbaan 14.00 • 16.00 

datum en kom gerust langs. Een hapje en 
drankje staan klaar. Voor een ieder, die 
niet kan of wil komen wensen wij, mensen 
van de Leidse Welzijns Organisatie, werk
zaam in het buurthuis een voorspoedig 
1996, met veel aktiviteiten. 
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w" kl<r; Y\T Bo . e van Fardau 
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6ci10oL I de Lorentzschoo/ IV. 
haf ~e.veH heeft, Fardau alf . aar f 

. e woorden 
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KinderEHBO en reanimatie 
Praktijkgerichte cursus voor ouders. 
Leer adequaat te handelen in acute 
situaties. Cursusduur 2 avonden 
van 3 uur. Kosten 55,- incl. les
boek. 
info: Just In time 

zekerheid in medische educatie 

tel 07 J 5762251 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

ZIJN POSTZEGELS 

JE LEVEN? 

WIJ VERZEKEREN 

1 
' 

~ ' 

BEIDE! 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-S149967 

De Ambassadeur 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

maakt dat 

taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan zijn. 071-5311777 

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 
mevr. C. Monfils 
Kanaalstraat 1 2313 NN Leiden tel. 5146665 

Bewonerscommissie Temminkstraat e.o. (Ons Doel) 

Vereniging van huiseigenaren Burggravenlaan 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schutterweld 65 2316 ZZ Leiden tel. 5222025 

Stichting Ouderenwerk Zuid Oost 
Oppenheimstraat 6 2313 JE Leiden tel. 5121512 
Professorenpad 1 2313 TA leiden 
tel. 5128183 (maandag en woensdag 9.00 - 10.00 uur) 

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente leiden 
Sector Wijkbehttr, wijk 3 
De Bult, Roomburgerweg 26 2314 XN Leiden tel. 5167615 

Politiebureau Zuid 
Vrijheidslaan 151 2312 JT Leiden tel. 5258822 / 5258823 

Buurthuis Cornelis Joppensz 
Oppenheimstraat 6a 2313 JE Leiden tel. 5132462 

Openbare Basisschool Lorentz 
Van Vollenhovenkade 19 2313 GG Leiden tel. 51417TT 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Vollenhovenkade 15 2313 GG Leiden tel. 5,130958 

R.K. Basisschool Sint Joseph 
Oppenheimstraat 8 2313 JE Leiden tel. 5132263 

Stichting Thuiszorg 
Burggravenlaan 250 
Wijkverpleging: 5132754 (ma tlm vr 8.00-8, 15, 13.00-13.30) 
Ouder- en kindzorg: 5146254 (di, wo, vr 12.30-13.00) 
Gezinsverzorging: 5161365 (ma tlm vr 9.00-10.00, 13.00-
14.00) 

Naschoolse Opvang De Basisbende 
Oppenhelmstraat 2 tel. 5124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoeterwoudsesingel 98199 tel. 5124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggravenlaan 17a tel. 5121331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenheimstraat 2 tel. 5131061 

Maatschappelijk werk sector Zuid 
Bevrijdingsplein 60 2321 BX Leiden tel. 510228 (wo 9.00-
10.00) 

Verzorgingshuis Lorentzhof 
Lorentzhof 1 2313 GA Leiden tel. 5149545 

"'---~-----------~ 
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AANMELDINGSK~ART : 
Hierbij meld ik mij aan als li~ va~- de Veren_1gm~ Professoren I 
. en Burgemeesterswijk . De JaarliJkse contribut ie bedraagt I 
f 15,00 en kan w orden overgemaakt op rek~ningnummer I 
55.67 .659 van de Postbank onder vermelding van Vere- I 
niging Professoren- en Burgemeester~wijk. Deze kaart I 
zenden aan de secretaris, R. Stokkel, De S1tterlaan 43. I 
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l ,o januari Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van 
de Rijndijkbuurt, Professoren- en Burge
meesterswijk in het buurthuis Cornelis 
Joppensz van 16.00 uur tot 17.30 uur. 

1. 

l 
• 27 januari Op deze zaterdag vindt er van 10.00 - 15.00 

uur een gezellige treinenbeurs plaats in het 
buurthuis Cornelis Joppensz . Er zat veel 
tweedehands treinmateriaal aanwezig zijn, 
De bekende modeltreinen Märklin, Fleisch
mann en Minitrix van van de partij. Behalve 

15 april 

treinen zijn er allerlei toebehoren te koop 
zoals huisjes, slagbomen en stationnetjes. 
Tevens is er een mogelijkheid tot taxatie en 1 

reparatie van treinen. 

De deadline van de Wijkkrant voor 
kopy en advertenties 

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een 
container bij het Luba-pand op de Zeemanlaan alwaar men 
he·t oud papier kan afgeven voor een goed doel. 

f~l t{o) 10,h,1 ! 1 
De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren- 1 
en Burgemeesterswijk te leiden. 

Redaktie: Frank Buurman(eindredactie), Thomas van Duin 
Gilles Landheer, Ronald Stokkel, Anna vdn der Scheer. 
Fotografie: Jos Versteegen 
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving 

Adres voor het inleveren van kopy en advertenties: 
Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ Leiden. 

Verentgingssecretariaat: De Sitterlaan 43, 2313 TK Leiden 
Postbankno. 55.67.659 

Ingeschreven in het register van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 

20 onder no. 40448253 

1 
_________ ..,,, 

Zo kan het natuurlijk ook, een prikbord in de supermarkt, 
maar het blijft wat onoverzichtelijk. Vandaar dat de 
Wi jkkrant vanaf heden de leden als extra service gratis ad
vertentieruimte aanbiedt. Als u dus op zoek bent naar een 
gebruikte kinderstoel of zelf van een overbodige salontafel 
af w il, dan kunt u daarmee in de Wijkkrant terecht. Neem 
contact op met Jos Versteegen, Zoet erwoudsesingel 39 
2313 EJ Leiden. 

De volgende Wijkkrant verschijnt half mei. 
De inzendtermijn van kopy en advertenties 
sluit op 

15 april a.s. ! ! ! 
Het adres is: Werkgroep Communicatie, Jos 
Versteegen, Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ 
Leiden, tel. 5130388. 

• \ Het bestuur van de 

Vereniging 

Professoren- en 

.Burgeeesterswijk, 

èle verschillende 

' werkgroepenen de 

redactie van de 

Wijkkra,:, t,, wenst u . -
pr~ttige f~estdagen 

en een 

, voorspoedig 1996 -- . 


