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WIJKKRANT 
Speeltuin en JOP medio 
1997 in Roomburgerpark 
De komst van een speeltuin in het Room
burgerpark is vrijwel zeker. Thea Jasper van 
de speeltuinvereniging stelt dat de kans 
daarop inmiddels is gestegen tot 90 pro
cent. Ook ziet het er naar uit dat er een 
jongerenontmoetingsplaats (JOP) in de na
bijheid van de speeltuin zal komen.Dat be
tekent dat de jongeren in de wij k, van 
kleuters tot t ieners, eindelijk de beschik
king krijgen over een eigen speel- en hang
plek. Een plaats waar ze de omwonenden 
niet tot last zijn, want de enige directe bu
ren zijn sportverenigingen. 
Thea Jasper en wethouder Hans de Goede 
onthulden op Tweede Paasdag alvast het 
naambord van de nieuwe speeltuin, die De 
Speelschans gaat heten (zie foto). De ge
meente wil van de speeltuin een experi
ment maken. Het wordt de eerste 'half 
open' speeltuin in Leiden, dat wil zeggen 
dat er geen hoge hekken omheen komen 
maar lage hekken. De speeltuin is derhalve 

altijd voor de jeugd beschikbaar. Wel is er 
toezicht op bepaalde tijden, zodat jongere 
kinderen veilig kunnen spelen. 
Waarschijnlijk komt er ook een skeelerbaan 
en verder staat er een speciale 'kartbaan' 
voor radiografisch bestuurde autootjes ge
pland. 
Het is de bedoeling dat de speeltuin 
'groen' wordt, dat wil zeggen dat er een 
ondergrond van zoveel mogel ijk gras komt 
en dat hekken en speeltoestellen door veel 
groen aan het oog worden onttrokken. 
De gemeente maakt een ontwerp voor de 
speeltuin. De speeltuinvereniging zal ver
volgens allerlei financiële bronnen aanbo
ren, zoals Jantje Beton en het Julianafonds. 
De gemeente Leiden betaalt ook mee. 
Thea Jasper verwacht datmedio 1997 met 
de aanleg van De Speelschans en de JOP 
kan worden begonnen. Vrijwilligers voor 
toezicht zijn zeer welkom. o 



Europacup verstoort jaarvergadering niet 

"T, ,Ja, nee, 
maar toch .. " 

Terwijl Ajax de sterren van de hemel speelde in Athene 
bezochten toch nog zo'n 40 leden en vertegenwoordigers van 
de gemeente en andere instellingen op 17 april onze tweede 
jaarvergadering in buurthuis Cornelis Joppenz. Veel onderwer
pen passeerden de revue, maar met name de ontwikkelingen 
rond de wijkvoorzieningen voor jongeren (speeltuin, JOP) 
trokken de aandacht 

In een toelichting op het jaarverslag 
1995 stelde het bestuur voor om de 

zijn over de samenwerking met wijk
beheer. De bomen op het speelveld 
aan de Zeemanlaan zijn inmiddels ge• 
plant. Minder gelukkig is de 
Weikgroep echter met de gang van 
zaken rond de aanpassing van het 
voormalige Zirkzee-pand. Hierover zal 
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contributie te handhaven op/ 15,
per jaar. Het is van belang om naast de 
van de gemeente te ontvangen subsi• 
die de zekerheid te hebben van een ei• 
gen inkomnenbton. Hoe het subsidie• 
regime zich in de komende jaren zal 
ontwikkelen is immers niet bekend. 
Daatenboven is gebleken dat de huidi• 
ge hoogte van de conttibutie geen be· 
lemmering is om lid te worden. De ver• 
eniging kent inmiddels zo'n 350 leden. 
Tevens werd vootgesteld om de reser• 
vering voor juridische kosten te hand• 
haven op minimaal/ 1.000,- per jaar. 
Beide voorstellen zijn door de verga
dering aangenomen en het door de 
kascommissie goedgekeurde financiêle 
jaarverslag werd vastgesteld. 
Het ontwerp-bestemmingsplan voor 
onze wijk zal in mei ter inzage gelegd 
worden. De inzagetermijn duurt vier 
weken. Gedurende die periode kan 

de Werkgroep nog spreken met de ge· 
meentelijke coord,nator. 
Naar aanleiding van de laatste bespre• 
kingen met de gemeente over het be· 
stemmingsplan, kwam het scholenge• 
bied ter sprake. Dit is het gebied om• 
sloten door de Burggravenlaan, 
Meijerskade, Lorentzkade en Van 
Vollenhovenkade. Gezien de verjon· 
ging van de w ijk en het gebtuik dat 
andere wijken maken van deze voor
zieningen, is het zeer aannemelijk dat 
er grote druk ontstaat op de scholen 
en kinderopvang in dit deel van de 
wijk. Concreet hebben wij vootgesteld 
om de dependance van de Streek
school een lokatie buiten de wijk aan 
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Politiek 
Verder werd door het bestuur opge• 
merkt dat de contacten met de poli• 
tiek weer geïntensiveerd zullen wor
den, zodra het bestemmingsplan op de 
politieke agenda komt. In 1995 zijn er 
door de vereniging gesprekken ge• 
voerd met de raadsfracties van het 
CDA en D66. Ook is er tijdens het wijk
bezoek van het College natuurlijk ge
lobbied voor onze standpunten. Met 
deze toelichtingen werd het jaarver
slag vastgesteld. 

Henk Pauwels van de Werkgroep 
Zeemanlaan meldde zeer verheugd te 

drie lokaties is, zich op één door vier 

straten omsloten gebied concentreren. 
Verder ontstaat et zo ruimte voor an
dere scholen. 

Communicatie 
Jos Vetsteegen schetste in het kort een 
beeld van de Wijkkrant. Getracht 
wordt om met de Wijkkrant een bin• 
dend element te vormen voor de wijk. 
Informatie vanuit de Werkgroepen 
zullen een prominente plaats hebben. 
Ook onderwerpen zoals buurtgeschie
denis, interviews met vertegenwoordi• 
gers van instellingen en dat soort za· 
ken zullen onderdeel van de krant blij· 
ven uitmaken. Voor meer informatie 
vanuit de Burgemeesterswijk en 
Rijndijkbuurt hield hij zich van harte 
aanbevolen. Tot slot deed hij de sug• 
gestie om excursies naar bedrijven/in
stellingen of bijzondere gebouwen in 
en om de wijk te organiseren. 
Het bestuur deed nog een oproep voor 
ideeên voor activiteiten in het kader 
van Leiden Culturele Hoofdstad ZH in 
1997. 

Speeltuin 
Samen met Nanda van Beest, gemeen
telijk ontwerper, besprak Thea Jasper 
van de speeltuinvereniging de laatste 
ontwikkelingen. Van de 1400 kinderen 
in deze wijk zijn er nu zo'n 150 lid ge· 
worden. Naatmate het plan concreter 
wordt, zal naar verwachting het aantal 
leden stijgen. Een eerste ontwerp was 

deze avond voorhanden. 
In het plan voor deze 
half-open speeltuin 
wordt ook aandacht ge
schonken aan kinderen 
van boven de 12 jaar. 
Verder wordt onder• 
zocht of een gebouwtje 
van de gemeente op het 
hockeyveld voor opslag 
kan worden gebruikt. 
De buurtwerker van de 
LWO Gijs van Veen is tijdelijk voor 15 
uur aangetrokken ter vervanging van 
de vaste kracht. Die uren moet hij ver
delen over meer wijken dan alleen de 
Professoren- en Burgemeesterswijk. Hij 
gaf in het kort een toelichting op zijn 
werk en stelt zich in deze Wijkkrant 
nader aan u voor. 
Edith van Middelkoop, de nieuwe 
Wijkchef van Wijkbeheer kondigde het 
Wijkbeheerplan 1996 aan en bracht al· 
vast een aantal exemplaren mee. Harry 
Schreuder, een van de twee teamchefs 
van Wijkbeheer, deed verslag van het 
overleg met de LWO en de Politie met 
een gtoep jongeren in de leeft ijd van 
13 tot 1 B jaar. Het resultaat hiervan is 
dat voorgesteld wordt om een jonge• 
renontmoetingsplaats in de nabijheid 
van de Speelschans te realiseren. Het 
idee is gunstig ontvangen. Het plan zal 
volgens de gebruikelijke inspraakpro• 
cedure worden vootgelegd. De ditect 
omwonenden zullen daarenboven 
apart worden geïnformeerd. Het plan 
zal in samenspraak met de jongeren 
verder worden ontwikkeld en bege· 
leid. 

Inbraakpreventie 
De contactmedewerker van de politie, 
Martin Cuvelier kondigde aan, dat ge· 
streefd word om in september 1996 in 
het kader van Inbraak preventie een 
enquête te houden. Betsie Korbee van 
het Ouderenwerk deelde mee, dat de 
activiteiten van het Ouderenwerk dit 
jaar ondergebracht zullen worden bij 
het LWO. Over deze activiteiten zult U 
w ellicht nader worden geïnformeerd 
in de volgende Wijkkranten. Een van 
de binnenkort te starten activiteiten is 
de cursus 'Goed Oud Worden'. Met 
dank aan de deelnemers sloot Gilles 
Landheer de jaarvergadering. • 

Nanda van Beest, gemeentelijk ontwer• 
per, en Ste~n Blok hangen de situatie• 
schets voor het Roomburgpark op. 

Procedure be
stemmingsplan 
Voorontwerp 
tl' - Inspraak 

zes weken (tot en met 29 
oktober 199S) 

• 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• 
t ing 
- Gedeput eerde -Staten - goed• 

keuren 
Goedgekeurd bestemmingsplan 

(treed in werking tenzij verzoek 
om schorsing) 

- Beroep bij Raad van State 
zes weken 

- Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State - hoorzining 
- Af deling Bestuursrechtsspraak 
Raad van St ate • uitspraak 

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



Peutergroep Speenkruid heeft een nieuw adres 

Menigeen zal de kleurige adverten-. 
ties van peuterspeelgroep Speenkruid 
in de buurt hebben zien hangen. 

zijn naar een goede, rustige speel
groep voor hun peuter. 

tends tussen 9 en 10 uur, of bel num
mer 5216005 of 5170325. 

Na lang zoeken heeft Speenkruid nu 
ruimte gevonden in de buurt van het 
Plantsoen, hoek GerestraaVGorte
straat. Een leuke ruimte met de mo
gelijkheid tot buitenspelen in de gro
te ommuurde tuin. 

Zowel op de maandag· en donder- .. 
dagochtend als op de dinsdag- en vr11· 
dagochtend kunnen er nog kinderen 
van 2,11 tot 4 jaar bij. Schroomt u niet 
en ga gewoon een keer kijken, 's-och-

Mary-Ann Kamps, Koninginnelaan 
Yolanda Bonthond, Van der • 
Waalsstraat. 

Telefooncirkel voor ouderen 

• 

Onze twee oudste kinderen gaan met 
veel plezier twee ochtenden per week 
heerlijk spelen met het vele houten 
speelgoed. Het houten paard neemt 
een centrale plaats in. de kinderen 
kunnen hierop 'rijden' terwijl één van 
de leidsters liedjes zingt. 
Er zijn twee leidsters per groep die er 
voor zorgen dat maximaal twaalf kin
deren naar hartelust kunnen spelen 
en ruim de aandacht krijgen. 
Twee ochtenden per week van 9 uur 
tot kwart voor 12 kost/ BS,· per 
maand. 
Wij kunnen "Speenkruid" van harte 
aanbevelen aan mensen, die op zoek 

In bijna iedere wijk in Leiden is een 
telefooncirkel. Het nut ervan is bewe
zen, sommige telefooncirkels bestaan 
al meer dan 10 jaar. De cirkel is be
doeld voor alleenstaande mannen en 
vrouwen van SS jaar en ouder. De te· 
lefooncirkel bestaat uit een groepje 
mensen die elkaar dagelijks opbellen 
op een vast tijdstip (bijvoorbeeld tus
sen 8.30 en 9.00 uur). Indien iemand 
niet opneemt wordt aan één van de 
sleuteladressen, die de deelnemer op· 
gegeven heeft, gevraagd om te gaan 

kijken of er iets aan de hand is. Het 
belangrijkste doel van de cirkel is het 
onderlinge contact. Daarnaast geeft 
het een veilig gevoel dat, als er iets 
gebeurd, het opgemerkt wordt en er 
hulp geboden wordt . Aan deelname 
aan de telefooncirkel zijn geen kosten 
verbonden. Heeft u belangstelling of 
wilt u meer informatie dan kunt u 
contact opnemen met Setsie Korbee, 
telefoon S121512, medewerkster van 
de Stichting Ouderenwerk. 1 

Zaterdag 11 mei en zondag 12 mei bestaan wij alweer 

2 jaar, dit vieren wij met een Super weekend aanbieding 
,,, ,.-~ 
~ ZONNESTUDIO Gezichtsbruiner geen f 12,50 maar/ 7,50 

!-~ 8 RUI NT JE 8 EER Snelbruiner geen f 12,50 maar /7,50 
_ \.... Supersnelbruiner geen f 17,50 maar/ 10,00 

, , • Ruim van tevoren reserveren AUB de champagne stoot klaar 

Voor moederdag hebben wij een speciale aanbieding 

Z'e~~ 
deze bestaat uit 3x snelbruiner, 3x gezichtsbruiner en 4x supersnelbruiner + een zakje colifornio Ton zonnekosmetiko 

de waarde is / 151,• en bieden wi1· oon voor / 111 • d • r 1··k k' voor moeder. / eze in een reeste 11 e verpo ing _ 

Tevens zijn olie 10 RITTENKAARTEN in de aanbieding Ook •· k d bo · Ik r ïisklosse . zqn er a o nnen in e e p 

SNELBRUINER SUPERSNEL:7 1 COMBI-KAART GEZICHTSBRUINER 
28 refledielampen + BRUINER Sx 5 lb . voor 1 s m·,m. v d Waalsstraat 19 

3S reftec , 1 ne ruoner . . • 
2 gezichtsbruiners • tie am_pen + Sx Supersnelbruiner Onze 3 luilu ge, i,htsbrui· 2313 VB Leiden 

/ 125 
4 ge11chtsbru1ners ner met comfomobele lau• S134456 

geen , · f geen J 150,• ieuil tel: 071-

/ 11 
Oj 

geen 175,• f 125 
maar ,• J 150 maar /130,· geen , · 0 . tiJ'den maar ,• J 110 penings 22 00 
~ 1 e keer gratis ~ e keer gratis 11 de keer gratis moor '~ Ma Vm vn1 ~ ~ ~~: 16·.oo 
Deze aanbieding is geldig vm 31 me· •96 1 - _ ~ de keer gra~ Zat en zon. 

' evens alle zonnekosmelika in deze periode 15% korting 

Nieuws van de Zeeman/aan 
Elders in deze krant is al te lezen, dat 
de buurt wordt verrijkt met een die
renwinkel in het oude pand van de 
drogisterij Harteveld, die naar de over
kant is verhuisd. 

Aan die overkant, rond het voormalige 
Zirkzeepand, heeft het geruime tijd 
'gegonsd' van de bouwactiviteiten. Die 
zijn ook nog niet klaar, al heeft de 
drogisterij in het najaar zijn nieuwe 
poorten kunnen openen. Tegen de 
achterzijde van het pand is een glazen 
'serre' aangebouwd. Die blijkt helaas 
toch grotere gevolgen te hebben voor 
het uitzicht van de naaste omwonen
den, dan wij op grond van de vorig 
jaar gemaakte afspraken meenden te 
mogen verwachten. 

Het grasveld op het bredere deel van 
de Zeemanlaan is sinds februari weer 
aan alle zijden voorzien van bomen. 
De gemeente heeft een flink aantal 

INGEZONDEN BERICHTEN 

bol-esdoorns geplant. Bij die operatie 
zijn ook nieuwe vuilcontainers ge• 
plaatst, in samenspraak de buurtgroep 
en enkele omwonenden. Daarbij is het 
idee onts1aan om het aanzicht van de 
vuilcontainers te verbeteren door de 
stalen deuren door de buurt te laten 
voorzien van een beschildering. 
Daarbij kun je denken aan een vrolijke 
beschildering door kinderen uit de 
buurt, of juist een meer 'camoufleren
de' schildering van bijvoorbeeld klim
op. De sector Wijkbeheer van de 
dienst Milieu en Beheer heeft positief 
gereageerd op dit idee. De werkgroep 
is nieuwsgierig naar reacties vanuit de 
buurt. 

De vlaggemast die tot voor kort aan 
het ~gin van de Zeemanlaan stond, is 
vervangen door een mast bij de krui
sing met de van 't Hof/straat, oftewel 
op het kruispunt van de stedebouw
kundige assen van de Professorenwijk 

- als we het bestemmingsplan mogen 
geloven. En dat is natuurlijk de mooi
ste plaats om binnenkort weer eens de 
vlag te laten wapperen van de voor
malige wijkvereniging 
Professorenwijk. Want die vlag bestaat 
nog steeds. 

Wat helaas niet meer bestaat, is de 
plaquette die destijds is geplaatst bij 
de zogenaamde 'Sevrijdingsboom', die 
na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog aan het begin van de 
Zeemanlaan is geplant • met die oude 
vlaggemast ernaast. Die boom staat er 
nog steeds en de gemeente is bereid 
om de plaquette te vernieuwen, maar 
kan de oorspronkelijke tekst niet meer 
achterhalen. Daarom bij deze een op· 
roep: wie kent de tekst die op die pla
quette stond? 

Gaarne reacties naar: Henk Pauwels, 
Zeeman/aan 15 • 

Parkeeroverlast aan beide zijde van de lorentzkade 
Het aan beide kanten van de Lorentz• 
kade parkeren van auto's leidt vaak 
tot ongewenste situaties. Fietsers, met 
name denken wij dan aan de kinde
ren, moeten vaak laveren, door en 
langs rijdende auto's. Een paar weken 
geleden heeft een brandweerauto en-

kele minuten moeten wachten door 
'slordig' geparkeerde auto's. 
De overlast wordt royaal overschreden 
op de marktdagen, bij de uitrit van het 
ouderencentrum "De Lorentzhof". 
Vrachtauto's worden voor een gedeel• 
te op het trottoir gezet. 

15 Jaar oud-papier inzamelen 
Wist u dat: 
• op 2 februari 1981 de eerste contai
ner geplaatst werd aan de Zeeman
laan? 
• dat dus al ruim 15 jaar geleden is? 
• sindsdien de container daar maan• 
delijks op de eerste maandag en dins
dag staat? 
• dat dus al 183 keer is geweest? 
• er gemiddeld 17 .000 kg. papier per 
maand wordt ingezameld? 
• dat meer dan 2 miljoen kilo totaal 
is, goed voor et/ 160.000,-? 
• de opbrengst naar kleinschalige 
projecten in de derde wereld gaat? 

• vele vrijwill igers ervoor zorgen dat 
de inzameling netjes verloopt? 
• het ook heel gezellig is bij de con
tainer? 
• deze inzameling georganiseerd 
wordt door de gezamelijke kerken in 
de wijk? 
• ook ûw oud papier hartelijk wel
kom is in de gele container? 
• de container iedere eerste maan
dag (als de sirene gaat!) en dinsdag 
van de maand geopend is van 8 · 20 
uur (ma) en van 9 • 14 uur(di)! 
Astrid Krispijn • de Boer, De Si tterlaan 
114, telefoon 5143700. 

Gehoord, op het trottoir bij de uit
gang Lorentzhof aan de lorentzkade. 
Ik citeer: "Wij kunnen er vandaag niet 
door (looprek en invalidewagen). De 
rijweg oversteken doe ik niet hoor, je 
ziet niets. Nu, dan gaan wij morgen 
maar•. 
De berusting van deze mensen maakt 
mij razend. Deze razernij was uiter· 
aard gericht tegen het onfatsoenlijk 
parkeergedrag. 
Wilt u proberen te bewerkstelligen, 
dat er minimaal een parkeerverbod 
komt, vanaf het begin van de 
Lorentzkade (gerekend vanaf de 
Lammenschansweg) tot ruim voorbij 
de in• en uitgang van de Lorentzhof. 
Een verbod voor het parkeren van 
vrachtauto's aan de Lorentzkade is vol
gens mij geen overbodige luxe. 
Persoonlijk ben ik voorstander van een 
parkeerzone voor vergunninghouders 
voor de Lorentzkade. Graag ben ik be· 
reid hiervoor te betalen. 

N.l . Kooter, Lorentzkade 10 



Lorentzschool kampt met ruimtegebrek 

,,Wij willen het liefst een hectare aaneengesloten basisonderwijs" 

h ol in de Professorenwijk kampt nog steeds met 
De 0 p~~bare Lore;t~:~ir~ basisschool is nu verdeeld over drie lokaties: Van 
groeipiJnen. De P P Vollenhovenkade, Asserstraat en Oppenheimstraat. 

En dat komt het onderwijs niet ten goede, vindt 
directeur Eric Filemon. ,.Mijn bestuur, de gemeente 

Leiden, zou daar iets aan moeten doen. Het liefst 
zouden we willen zien dat er tussen Asserstraat 
en Vredeskerk een hectare aaneengesloten 

openbaar basisonderwijs komt", zegt de 
directeur. 

De Lorentzschool is met 708 leerlingen veruit de groot• 
S1e basisschool van Leiden. Sterker nog, de school is daar
mee een van de vijf grootS1e basisscholen van Nederland. 
"En we groeien nog steeds", vertelt Filemon. Leerlingen 
komen niet alleen uit Professoren• en BurgemeeS1ers• 
wijk, maar bijvoorbeeld ook uit Stevenshof, Coebel, het 

Waardeiland en Leiderdorp. Voor de populariteit van de 
school kan Filemon diverse redenen aangeven . .,Een goe-

de kwaliteit onderwijs, een goede opvang en begelei· 
ding van de kinderen. Daarbij profiteren we ook van 
de verjonging van de wijk", aldus de directeur. De 
populariteit heeft ook zijn keerzijde. Meer dan 25 
groepen bevolken de lokalen van de openbare 
school. Een negende kleutergroep is inmiddels in 
noodlokalen ondergebracht. Een kleuterklas in de 
gang tussen gordijnen is als t ijdelijke oplossing al 
lang niet ongewoon meer. 

Docentenkamer 
. Je ziet het ook aan onze docentenkamer. Die is 
veel te klein voor de vijftig leerkrachten (veel 
werken er in deeltijd) die onze school telt. Voor 

een vergadering moeten we altijd maar wat 
improviseren in de aula", verklaart Filemon. 
Improviseren is voor de Lorentz inmiddels een 
tweede natuur geworden. Er moeten veel . 
kunstgrepen worden toegepaS1 om het baSIS· 
onderwijs in de drie gebouwen in goede ba· 
nen te leiden We hebben een vast kvmtier 

· • d centen tussengeroosterd om groepen en o 
gelegenheid te geven te verkassen. ~ooret· 
de ouders is het allemaal ook niet z pr_ 
tig. Als 1·e drie kinderen op school hebhtlis 

d · ersc 1 • 
de kans groot dat je die op ne v Je 
lende lokaties moet halen en bren?en. 

. . n uitzingen, kunt het op deze manier Jare 
• ·t fes ont· 

maar op den duur gaan erim_ a I n het on· 
staan en komt ook de kwaliteit va 

" meent derwijs onder druk te S1aan • boUW 

Filemon. Met name het verouderde ge 

aan de Oppenheimstraat, 
waar nu groepen vier tot en 
met acht zitten, is een blok 
aan het been. Dat gebouw is 
er in 1995 bijgekomen toen 
openbare basisschool De 
Burggraaf overgenomen 
werd. 

Passende huisvesting 
Voor de directeur staat vast 
dat er binnen afzienbare tijd 
een goede oplossing moet 
worden gevonden . • Daarom 
hebben wij een plan ge· 
maakt, dat HuisveS1ing 2000 
heet. Dat is het plan dat 
voorziet in de hectare open
baar basisonderwijs. Centraal 
daarin S1aat de Streekschool, 
die vlak naast ons in een ge
bouw aan de AsserS1raat zit. 
Als we dat gebouw zouden 
kunnen overnemen zijn we 
een heel eind op dreef. Door middel van 
'vernieuwbouw' kun je de Lorentz dan een 
goede accommodatie geven. Tegelijkertijd 
kun je aan de OppenheimS1raat iets doen 
voor de katholieke Jozefschool, die ook krap 
zit", S1elt Filemon. Om zover te komen zal de 
gemeente Leiden met het bestuur van de 
streekschool moeten gaan onderhandelen. 
Tot op heden lijkt de gemeente daar echter 
weinig haast mee te maken. ,.Ik heb er diver• 
se gesprekken over gevoerd, maar er zit he
laas nog niet veel schot in de zaak. Dit is naar 
mijn idee een uitgelezen kans voor het ge• 

Fusie 
Onderwijsambtenaar H. de Kwaasteniet 
van de gemeente heeft begrip voor de 
klachten van de Lorentzschool, maar ziet 
op korte termijn nog geen oplossing . .,Het 
probleem is dat de Streekschool bezig is 
met een fusie, waarbij een regionaal oplei
dingscentrum (ROQ zal ontstaan. Pas als 
daar duidelijkheid over bestaat, en dat kan 
nog even duren, kan er over gebouwen 
~or~en onderhandeld. Op zich zien we wel 
iets m de plannen van de Lorentz, maar of 

meentebestuur om de rommelige toestand 
met de gebouwen hier eens een keer goed 
te regelen. Ik heb de indruk dat dat ook rela
t ief goedkoop kan. Maar er moet onderhand 
wel iets gebeuren, want er zitten altijd wel 
enige jaren van voorbereiding aan dit soort 
plannen vaS1. Ons plan draagt dan wel het 
jaartal 2000, maar een passende huisvesting 
van de Lorentzschool mag er wat ons betreft 
ook voor die t ijd, in deze eeuw dus, nog wel 
komen. Nogmaals, de kwaliteit van het on• 
derwijs staat op het spel", zegt Filemon. • 

ze haalbaar zijn is nu nog moeilijk te zeg· 
gen. Voorlopig moeten we ons beperken 
tot onderhoud. Vooral het gebouw aan de 
AsserS1raat is er slecht aan toe. Van een on
werkbare situatie zou ik niet willen spre
ken, maar het kan natuurlijk beter. Alle ba· 
sisscholen van dit formaat zitten overigens 
verspreid over verschillende gebouwen. Een 
basisschool in een enkel gebouw dat meer 
dan 25 lokalen bevat beS1aat bij mijn weten 
niet", zegt De Kwaasteniet. 



Zorgen over de bereikbaarheid van Breestraat 

De bereikbaarheid van de Breestraat 
en het centrale spoorwegstation in 
Leiden per bus vanuit de Professoren
en Burgemeesterwijk dreigt er op ach
teruit te gaan. Dat is gevolg van plan
nen van de gemeente om het aantal 
bussen in de Breestraat drastisch te 
verminderen. Het bestuur van onze 
vereniging heeft daarom in een brief 

aan het gemeentebestuur verzocht re
kening te houden met deze ontwikke
ling. De plannen van de gemeente zijn 
terug te vinden in de nota 'Breestraat 
in balans·. Het bestuur staat achter de 
doelstelling van de gemeente om een 
aangenamer verblijfsklimaat in de 
straat te scheppen. Dat mag echter 
niet ten koste gaan van de bereik-

Edith van Middelkoop nieuw 
Als opvolger van de heer Rien Kuzee is 
mevrouw Edith Middelkoop benoemd 
als wijkchef van Wijkbeheer. 
Zij is nu nog t e bereiken bij Wijkbe
heer Stadsdeel Zuid, Roomburgerweg 
26, telefoon 5167615. Op termijn ver-

huisd die afdeling naar Leiden Zuid
west. 
Wij wensen Edith veel succes. In de vol
gende Wijkkrant zult u middels een in
terview meer over haar lezen. e 

baarheid van de straat voor wijkbewo
ners. Er wonen veel ouderen in de 
Professoren- en Burgemeesterswijk, 
die mogelijk afhankelijk zijn van bus
vervoer als ze de binnenstad willen 
bereiken. Daarnaast moet de w ijk ook 
goed per openbaar vervoer bereik
baar blijven voor degenen die in onze 
wijk werken of er onderwijs volgen. 
Volgens het bestuur is het instellen 
van tweerichtingsverkeer voor bussen 
in de Breestraat de beste manier om 
dat te garanderen. Dit is een van de 
alternatieven in de nota. 
Overigens is bij de vereniging niet be• 
kend hoeveel mensen vanuit onze 
wijk regelmatig van de bussen gebruik 
maken richting binnenstad. De ge
meente is verzocht daarover meer in• 
formatie te geven. 0 

E. Roodnat - Schreuder FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

J~~~a~!1 Engelse zoetwa
ren in exclusieve 

verpakking. Tel. 5122486 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

2313 JP Leiden 

Tevens / 000 e11 / 

kado-artikelen in 
feestelijke verpakki11g 

voor moederdag. 

tel.: 0 1 7 - 5 J 4 !002 

Korevaarstraat 35 
2311JT Leiden 

Tel. 071 - 5149147 
Fax. 071 - 5128257 

Uw makelaar voor Leiden en Omstreken. 
Onze vakkundige begeleiding en adviezen staan borg voor 
een goed en doelmatig resultaat. 
Onze aanpak is fris en energiek. 
Of het nu gaat om verkoop of aankoop, taxaties. 
hypotheekadviezen, oriëntatie- of zoekopdrachten, 
wij hebben de kennis voor U in huis. 

Taxaties binnen 48 uur. 
Ook bedrijfshuisvesting. 

Al jarenlang het vertrouwde adres. 
Maak eens een vrl/blijvende afspraak. 

Ledenvergadering Speeltuinvereniging 
Op 20 maart 1996 heeft de speeltuin
vereniging BPR (Burgemeester• en 
Professorenwijk en Rijndijkbuurt) in 
het buurthuis Cornelis Joppensz haar 
eerste algemene ledenvergadering 
gehouden. Het bestuur heeft aan de 
belangstellende leden een overzicht 
gegeven van de stand van zaken rond 
de te realiseren speeltuin, en er is vol• 
op gesproken over allerlei kwesties 
die daarmee samenhangen. 
Het is inmiddels wel bijna zeker dat er 
een speeltuin in onze w ijk gaat ko
men, in een gedeelte van het Room
burgerpark, naast het terrein van de 
hockeyvereniging. De gemeente 
Leiden staat bijzonder welwillend te
genover het plan. Er is in deze wijk 
zeer weinig voor kinderen; in d ie zin 
is het een -achterstandsgebied ·. De 
speeltuin is dan ook in het bestem
mingsplan opgenomen. In verband 
met de hoge kosten (en de beperkte 
financiële mogelijkheden) is er geko
zen voor een · groeimodel·. Eerst een 
· basis·. in de vorm van een afgeba
kend terrein (3000 m2) met enkele 
speelgelegenheden, en dan geleidelijk 

verder uitbreiden. Het is daarbij de 
bedoeling. dat de financiên zowel van 
de kant van de verenig ing (fondsen, 
sponsors e.d.) als van de gemeente ko
men, een vorm van · partnerschap· . 
De speeltuin zal een half-open karak
ter hebben. Er komt een laag hek om
heen, met bossages, en een open toe
gangspad (met hondenrooster). Er 

In memoriam Piet Fehmers 
Als het aan Piet had gelegen waren 
we al veel eerder gestart met deze 
Wijkkrant. Het zou een krant zijn vol 
met artikelen over w elzijn, werk, ou
deren, culturele activiteiten etc. 
Soms was hij als 65-jarige niet te stui
ten in z'n enthousiasme en leken wij 
'jongeren· meer op bedaagde oude
re heren. 
Op de eerste besprekingen van de 
Werkgroep Communicatie over de te 
starten Wijkkrant, kwam Piet al bin
nen met de eerste aanzetten voor 
korte verhalen, notities over lay-out 
en te behandelen onderwerpen, ter• 
w ijl w ij ons nog slechts bezig h ielden 
met de financiêle aspecten, de druk
ker, de verspreiding e.d. Wij waren 
gewoonweg te langzaam voor hem. 
Maar z'n enthousiasme en inspiratie 
kende ook een keerzijde. Er waren 
t ijden waarin hij onzeker, in de war 

,.: 

en teneergeslagen w as. Dan weer 
zon en dan weer schaduw. Dat be
paalde voor een groot deel zijn le
ven. Ondanks die verscheurdheid 
bleef hij een aimabel mens en klaag
de hij nooit over z'n situatie. 
Op 15 januari jl. overleed hij. Nog 
niet zo lang geleden, bij gelegen
heid van de eerste paal van de wo
ningen voor de Vereniging Groeps
wonen Ouderen aan het Profes
sorenpad, zei hij: •Niemand van ons 
kent zijn eindstation, al dragen w e 
daarvan wel beelden in ons hoofd. Ik 
heb zelf een geliefd station dat ik 
•verwaaide Kreek" noem. Het is de 
laatste halte voor de Vallei van Stilte 
en Schemering. M isschien vaar ik 
daar wel heen, misschien is dat mijn 
eindstation·. 

Werkgroep Communicatie en Bestuur. 

Kindertn uit dt wijk zochten op Twtede 
PdaMlag naiJr eieren in htt Roomburger
pdfk, op dt p lt1ats waar de nieuwe s~tl
tuin gaat komen. 

komt een portiersgebouwtje b ij, w aar 
op vastgestelde t ijden (na schooltijd, 
woensdagmiddag, zaterdag, vakan
ties) een ·portier· zal zijn, d ie dan 
ook een toezichthoudende taak heeft. 
Daar zal ook iets voor de kinderen te 
krijgen zijn, en er is bijv. een telefoon, 
toilet, en EHBO-materiaal. 
De inrichting van de speeltuin zal zo
danig zijn, dat de verschillende leef
t ijdgroepen (tot 12 jaar) goed aan hun 
trekken komen, en voor de peuters is 
er een afgescheiden gedeelte. 
Het l igt verder in de bedoeling, dat er 
naast de speeltuin het een en ander 
komt voor de 12 tot 1B-jarigen. 
Maar helaas: d it alles zal nog even du• 
ren. Tot d ie t ijd zal de verenig ing pe
riodiek de nodige aktiviteiten ont 
plooien. 
Op 1 juni, wanneer de Leidse Bond 
van Speeltuinen 60 jaar bestaat, zal de 
verenig ing b ijvoorbeeld deelnemen 
aan een manifestatie op de 
Garenmarkt. 
Het is duidelijk, dat voor alle boven
staande p lannen en ideeen vele vrij
w illigers zeer welkom zijn. En datzelf
de geldt voor nieuwe leden. Hoe meer 
leden, des te steviger de basis voor de 
speeltuin. 

Namens de speeltuinverenig;ng, 
Albert Plak. • 



Mevrouw Van der Woude uit de Sitterlaan 

,,Je hoort je buren wel, maar ziet ze niet meer." 

Mevrouw Van der Woude 
woont sinds 1942 aan de 
Sitterlaan. De woningen zijn 
in de jaren dertig gebouwd 
voor 5000 gulden per stuk. 
Bijna iedereen huurde de 
woning. Pas veel later kwam 
er de gelegenheid om de 
woning te kopen. Tot het 
moment dat mevrouw Van 
der Woude bij haar echtge
noot introk (zelf kwam ze uit 
een dorp in de buurt), woon
de hij in het huis met zijn 
moeder en broer. "Je trouwde 
vroeger vaak vanuit je ouder
lijk huis en bleef daar soms 
nog even wonen tot er een 
woning voor je was. Hier was 
het omgekeerd: zijn moeder 
ging het huis uit." 

Inwoning van anderen, het hebben 
van huurders, was toen heel normaal . 
• Zelf hebben wij dat tot ver in de jaren 
zestig nog steeds gedaan. In het begin, 
na de oorlog, betaalden huurders drie 
gulden per week. Later hadden we 
vaak studenten op kamers. Het was 
een dolle boel.• 
De oorlogsjaren, vooral de hongerwin
ter, en de bevrijding staan mevrouw 
Van der Woude nog levendig voor 
ogen. Haar man ging geregeld met 
een karretje op zoek naar eten bij boe
ren in Noord-Holland. Hij was dan da
gen weg . • We hoopten maar dat hij 
niet gepakt zou worden. Ik herinner 
mij dat hij op een dag met graan terug 
kwam. Nou, dat was natuurlijk fantas
tisch". 
Ook het bombardement op de spoor
brug staat haar levendig bij . • Wij za
ten in de kelderkast met de deuren en 
ramen open. Dat was het voorschrift". 
Mevrouw Van der Woude kreeg drie 
kinderen. In de jaren vijftig en zestig 

was de Sitterlaan 
rustig en veilig. 
De kinderen 
speelden alle
maal op straat. 
De middenberm 
was veel breder 
en vormde een 
groene speel
plaats .• De 
Professorenwijk 
was vroeger heel 
gezellig. Door de 
kinderen kwam 
je in contact met 
je buren. Daar 
gingen we vaak 
mee om. Je wist 
van elkaar, je 
hielp elkaar als 
er wat was. Je 
paste op elkaars 
kinderen. 
Vroeger praatte 
je met iedereen, zowel voor de deur 
als in je tuin achter. Nu staan er hoge 
schuttingen. Je hoort je buren nog 
wel, maar ziet ze niet. Dat is een grote 
verandering. Ik vind het een achteruit
gang. Maar ik begrijp het ook wel. 
Mensen voelen zich dan veilig en wil
len na een dag werken niet meteen 
met iedereen contact. Toch is het jam
mer. Je gaat er zelf ook wat terugge
trokken door leven. Dat is het tegen
strijdige: door de inbraken en het van
dalisme voelen mensen zich minder 
veilig en sluiten zich op". 

"Maar door onderling contact zou het 
juist veiliger kunnen worden in de 
buurt. Mensen gaan dan weer voor je 
opletten en waarschuwen je. Dat ge• 
beurt tegenwoordig nauwelijks meer. 
Op dit moment wonen er weer veel 
nieuwe jonge gezinnen in de straat 
met kleine kinderen. Dat is leuk. Het is 
st~eds een verrassing. Vroeger wist je 
w,e er zwanger was. 
Ik heb overwogen te verhuizen. Maar 
ik blijf." • 
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VAN 'T HOffSTRAAT n 
LEIDEN 

De De Sitterlaan anno 
1959 (?) Wie het weet 
mag het zeggen. De 
Volkswagen Kever is lang 
populair geweest dus dat 
geeft geen indicatie. De 
middenberm was toen wel 
een stuk breder dan nu. 
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w,p,genoot Thom ~ 
bezoek b,'; be- as van Duin gaat on 

, ••vners die I ,-
van hun /eVf!n in cl, a -~en groot deel 

Hun herinneringen : WIJie wonen. 
het buurt/even bi•_., aan et we/ en wee van 

=en een levt! et· 
de geschiedenis va n '9 lcijlcje in 

Deze Ieee, heeft h " n onze w1ïk. 
mevrouw V. IJ gesproken met 

an der Woude. 

Deze verrassende foto van een groep mensen in klederkracht werd geno
men door Nico van der Horst tijdens een Bevrijdingsfeest in de 
Professorenwijk in 1945. Wie weet waar precies? 

De hierbij geplaatste advertenties hebben we geknipt uil een programma
boekje t.g.v. het 10 jarig bestaan van de Buurt• en Speeltuinvereniging " De 
Professorenwijk " in oktober 1955. 
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Van 't Hoffstraat 9 leiden telefoon 071 5126738 

_!_ F.J.W. Raaphorst & Zn 

Van ' I Holfslraal 21 leiden telefoon 071 5123695 

~t·liïtfiêii·l·li 
VAN HARTEVELD Van 't Hoffstraat 7 Leiden 

telefoon 071 5122210 fax 071 5120802 
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Gespecialiseerd in trendboeketten 

--

'f GROENTE & FRUIT o 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 12 Leiden telefoon 071 5146831 

- ABN·AMRO De bank 

Zeemanlaan 39 Leiden 

De krasloten aktie 
van de winkeliers 
was een groot suc
ces. Hiernaast staat 
een foto met daar-
op de gelukkige 
prijswinnaars. 
Gefeliciteerd 

allemaal. 

HAARSTUDIO 

Volop parkeergelegenheid 
Van 't Hoffstraat 26 Leiden telefoon 071 5144157 

~•=• ~ Drnglstoclj = Parfumerie 

✓. Reform 

_9".5'sw.:. ,an """veld 
Zeemanlaan 37 Leiden 

telefoon 071 5123577 

Mijn naam is Gijs van 
Veen, sedert 1 maart 1996 
ben ik in dienst van de 
Leidse Welzijns Organisa
tie en ben als buurtwerker 
gestationeerd in buurthuis 
Cornelis Joppensz. Ik werk 
1 S uur per week en ver
vang Anja van Denzen, 
die als gevolg van ziekte 
nog thuis is. 

Met een aantal mensen in de w ijk 
heb ik inmiddels kennis gemaakt: 
mensen van de wijkvereniging, de 
speeltuinveren iging, mensen van 
de Ouderen Activiteiten Commis
sies. Hetzelfde geldt voor organi• 
saties in Tuinstadstaalwijk, dat 
ook tot mijn werkgebied behoort; 
ook daar heeft een rondje kennisma
ken plaatsgevonden. Deze kennisma
kingen hebben geleid tot het opstellen 
van een aantal verlanglijstjes waaraan 
op kortere, c.q. langere termijn ge
werkt zou kunnen worden. 
Gezien de beschikbare tijd (15 uur) zal 
het duidelijk zijn, dat in zo'n situatie 
keuzes gemaakt moeten worden. Het 
criterium om iets wel of niet te kiezen 
is vooral de vraag in hoeverre mensen 
in staat zijn het probleem wat aan de 
orde is ze lf aan te pakken o f de situ
atie die zij w illen veranderen zelf te 
veranderen. 

Mijn activiteiten 
De afgelopen maand heb ik mij dus 
vooral bezig gehouden met lezen van 
informatie, oriëntatie, praten met 
mensen. 
Al de eerste dag werd ik betrokken bij 
de Ouderen Activiteiten Commissies, 
zowel in deze wijk als in Tuinstadstaal
wijk. De activiteiten d ie deze Commis
sies organiseren vallen sedert 1 januari 
onder de Leidse Welzijns Organisatie 
en n iet meer onder de Stichting 
Ouderenwerk. Zowel voor de ouderen 
als voor m ijzelf was dit even slikken, 
want de gemeente heeft de subsidie 
voor sociaal-culturele activiteiten t.b.v. 
ouderen m.i.v. 1 januari 1996 gehal
veerd. Met ingang van het volgend 
jaar wordt de subsidie helemaal 
gestopt en moeten de activiteiten kos-

tendekkend zijn. Dit betekent in een 
aantal gevallen een forse contributie
verhoging. U begrijpt, de boodschap
per van zulk nieuws, dat was ik dus, 
maakt zich niet populair. 

Jongeren 
Een andere activiteit is de begeleiding 
van twee groepen kinderen uit het 
kinderinspraakproject bij de realisering 
van hun plannen. Overigens hierbij is 
de gemeente, met name Milieu en 
Beheer, ten nauwste betrokken. 
Over de stand van zaken m.b.t. het 
winnende plan, de aanleg van een 
kart-baan, leest u elders nog in deze 
krant. 
Het project van de Lo, entzschool, 
wordt in iets gewijzigde vorm uitge
voerd. Op het speelterrein aan de 
Dozys1raat worden de bestaande voet• 
balgoaltjes vervangen door grotere 
houten doelpalen. Daarnaast komt er 
een nieuw speelwerktuig : een draai
ende, wiebelende evenwichtsbalk. 
Verwacht wo,dt dat d it laatste vóór de 
nationale st,aatspeeldag op 5 juni ge
realiseerd zal zijn. 

Moeders en peuters 
Een activiteit, d ie door de ziekte van 
Anja van Denzen, in september niet 
van start kon gaan, hebben wij in april 
alsnog gestart: een ochtend voor 
moeders en peuters. Het idee is een in
loopochtend, waar peuters met elkaar 

kunnen spelen en moeders el
kaar kunnen ontmoeten en met 
elkaar over dingen kunnen pra
ten waar zij tegen aan lopen en 
waarvoor zij zelf misschien 
geen oplossing weten onder 
het motto : 2 weten meer dan 1 
en 10 weten meer dan 2. 
Daarnaast kunnen er, als daar 
behoefte aan is, thema-ochten
den gehouden worden, waa,bij 
mensen van allerlei d isciplines 
uitgenodigd kunnen worden. 
Moeders met peuters die op 
dond ermorgen de behoefte 
hebben om er eens uit te gaan 
zijn tussen 10.00 en 12.00 uur 
van harte welkom. 
Muurschildering Kanaalst,aat. 
De betonnen schutting in de 
Kanaalstraat is nog steeds 

grauw en grijs. Vorig jaar is er een 
overleg geweest met woningbouwver
eniging "Ons Doel", Milie u en Beheer, 
kunstenares Tineke Jacobs en Anja van 
Denzen. De bedoeling was dat Tineke 
Jacobs samen met kinderen u it de 
buurt de schutting zou beschilderen. 
Volgende maand wordt hierover ver
der gesproken en wordt deze draad 
weer opgepakt. 

Tuinstadstaalwijk 
Tijdens de kennismaking met leden 
van het comité Tuinstadstaalwijk en de 
projectgroep Tuinstadstaalwijk kwam 
vooral naar voren dat er meer inzicht 
nodig is in wat er leeft onder mensen 
in deze wijk en waar mensen behoefte 
aan hebben. Op korte termijn zal ik 
daarom in deze wijk in eerste instantie 
interviews gaan houden om hierover 
wat meer duidelijkheid te krijgen. 

Milieu en Beheer en Politie 
In allerlei van de hierboven genoemde 
situaties kom ik mensen van Milieu en 
Beheer en van de politie tegen en 
werk met hen samen. 
Ik vind deze samenwerking u itetst ple
zierig. Dit soort samenwerking staat 
ook centraal in een nota van de Leidse 
Welzijnsorganisatie die binnenkort uit
komt getiteld de Leidse Wijkaanpak. 
Buurtwerk staat of valtmet het slagen 
van een dergelijke samenwerking. • 



Nieuwe winkels in uw buurt!! 

De wijken hebben in de afgelopen tijd 
twee nieuwe winkels bijgekregen. De 
dierenspeciaalzaak 'Eddy Bon Dieren
shop' aan de Zeemanlaan en de curio
sawinkel 'Old Fashioned Dreams' aan 
de Cobetstraat. De winkeliers stellen 
zich aan U voor. 

Eddy Bon Dierenshop 
De winkel van Eddy Bon is een filiaal. 
In 1987 besluit deze middenstander, 
die al 10 jaar in diverse dierenzaken in 
Leiden en Den Haag werlct, een eigen 
dierenzaak te openen aan de Vollers
gracht (achter de Haarlemmerstraat). 
Het zaakje, dat niet groter was dan 40 
vierkante meter, maakte al snel naam 
in Leiden als een dierenzaak 'met kwa
liteit'. Steeds meer specialiseerde hij 
zich in hoogwaardige dierenvoeders, 
kwalitatieve accessoires en benodigd
heden. Dat wil onder meer zeggen, 
dat er alleen produkten verkocht wor
den die, bijvoorbeeld, geen conserve
ringsmiddelen bevatten. De verpakkin
gen, die in de winkel staan, bevatten 
tevens geen CFK's. Want ook bij Eddy 
Bon's Dierenshop wordt op het milieu 
gelet. 
Al snel werd de winkel uitgebreid met 
het ernaast liggende pand. Eddy had 
tot dan toe steeds alleen gewerkt. Zes 
jaar na de opening komt zijn neef 
Rob, die ook al 10 jaar in de dieren
branche werkzaam is, hem versterken. 
Een jaar later groeit Eddy Bon's 
Dierenshop uit tot de grootste dieren
speciaalzaak (:1:300 vierkante meter) 

Old Fashioned Dreams 

van Leiden en omstreken. 
Eddy en Rob Bon blijken een ijzersterk 
duo te zijn. De klantenkring blijft 
groeien en groeien. Met de klanten
kring wordt ook het assortiment 
steeds groter. Een grote kooienafde
ling is hiervan slechts een voorbeeld. 
En zou er een klant zijn, die iets wil 
hebben wat niet in de winkel staat, 
dan zorgen Eddy en Rob ervoor, dat 
de klant (meestal) binnen een week 
tevreden wordt gesteld. 
Na bijna 2 jaar staat Eddy Bon er weer 
alleen voor op de Vollersgracht. Rob is 
namelijk de filiaalhouder geworden 
aan de Zeemanlaan. Eddy Bon's Die
renshop aan de Zeemanlaan is welis
waar kleiner dan op de Vollersgracht, 
de kwaliteit en service is er niet min
der. Het assortiment blijft ongeveer 
hetzelfde. Tevens wordt het filiaal 
Zeemanlaan uitgebreid met een be
zorg-service. Dat wil zeggen, dat er nu 
voor U de mogelijkheid bestaat, om 
Uw aankopen GRATIS thuis te laten 
bezorgen. En bent U slecht ter been? 
Geen nood, zelfs per telefoon kunt U 
Uw bestelling doorgeven. Rob zal ze 
persoonlijk bij U thuis af komen leve
ren. 
Er wordt niet alleen aan U, als klant, 
gedacht. Ook Uw huisdier is van harte 
welkom bij Eddy Bon's Dierenshop. 
Hij/zij wordt daar graag verwelkomd 
met een koekje of snoepje. Reden ge
noeg, om eens snel een bezoekje te 
brengen aan Eddy Bon's Dierenshop 
aan de Zeemanlaan 37. 

Terug in de tijd! Zo kun je het wel noemen. Er is van alles te koop in 
de nieuwe buurtwinkel "Old Fashioned Dreams". Allerlei curiosa, ver
zamelobjecten zoals speelgoed uit de oude tijd, serviesgoed, parfum
flesjes, LP's, oud gereedschap, boeken, aardewerk, glaswerk, KLM
spullen, sieraden, lampen, klokken, fototoestellen, leuke meubels en 
antiek, etc., etc. 
Loopt u gerust eens binnen, wie weet vindt u iets voor uzelf of als ca
deautje voor een ander. Weet u niets voor moederdag, wij hebben al
tijd wel iets origineels. Regelmatig zijn er weer andere spullen zodat u 
zich steeds zult verbazen over wat er nu weer staat. Heeft u zelf nog 
oude spullen, meubels of verzamelobjecten die u wilt verkopen? Wij 
kopen ook in en nemen ook spullen in consignatie. 
Old Fashioned Dreams, Cobetstraat 91, 2313 KB leiden, tel. 5661794. 
Wij zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 
uur. Kom binnen en droom weg in herinneringen van de oude mode. 

Project kinder participatie 1Kinderen spelen mee' 
Hallo buurtbewoners van de 
Professoren- en Burgemeesterswijk! 

In het vorige nummer van de wijkkrant 
heb ik verteld over het project kinder
participatie 'Kinderen spelen mee'; een 
project dat door de gemeente leiden 
en de Leidse Welzijnsorganisatie 
(LWO) uitgevoerd is in stadsdeel Zuid. 
Moesten destijds alle activiteiten nog 
beginnen, inmiddels kan ik vertellen 
dat de activiteiten voor het krijgen van 
ideeën rondom spelen in de wijk al 
zijn afgerond. 
Uit stadsdeel Midden, waar de 
Professoren- en 8urgemeesterswijk on
der valt, deden twee groepen kinde• 
ren mee; één namens de Openbare 
Basisschool Lorentz en één namens de 
Naschoolse Opvang De Basisbende. 

Op donderdag 11 januari werd er in 
speeltuinvereniging Prinses Beatrix een 
officiële start gegeven aan het project, 
waarbij naast de in totaal vijf deelne
mende groepen ook wethouder Hans 
de Goede en de directeur van de LWO, 
Ate Flapper aanwezig waren. 
Enthousiast hebben de kinderen ver
volgens gewerkt aan hun plannen. Er 
werden maquettes, tekeningen en fo
to's gemaakt en dit alles lieten ze zien 
op de eerste Kinderenconferentie. 
Deze vond plaats op woensdag 24 ja
nuari in Openbare Basisschool Lorentz 

schillende stemmingen gehouden, on
derhandeld door de 'kinder'-raadsle
den onderling en uiteindelijk werd de 
winnaar bekend. 
Het plan van de Naschoolse Opvang 
De Basisbende had gewonnen; een 
parcours voor op afstand bestuurbare 
autootjes. 

Inmiddels wordt gezamenlijk met alle 
deelnemende groepen gewerkt aan 
de uitvoering van de plannen. In 
stadsdeel Midden worden dus twee 
plannen gerealiseerd. Het plan van de 
Naschoolse Opvang wordt in ieder ge
val opgenomen in het ontwerp voor 
speeltuinvereniging de Speelschans, 
die in park Roomburg zal komen. 
Omdat het nog even kan duren voor• 

0 dat deze speeltuin er daadwerkelijk 

Het ontwerp voor een kartbaan voor radiografisch bestuurde autootjes won de eeme 
pr,11: 5000 gulden. Met dat geld wordt het plan uitgevoerd. 

0 zal zijn, wordt geprobeerd het plan 
op een eenvoudige manier bij buurt-
huis Cornelis Joppensz uit te voeren. 
(Zie ook de oproep voor de benodigde 
vrijwilligers elders in deze wijkkrant!). 
Het plan van de Openbare Basisschool 
lorentz wordt gerealiseerd aan de 
Dozystraat. Bij de uitvoering zullen de 
kinderen zelf meehelpen. 

aan de Van Vollenhovenkade. De kin
deren kregen op deze Kinderconfe
rentie de kans om hun idteën te pre
senteren en konden advies vragen aan 
een panel van 'deskundigen'. Er wa
ren verschillende raadsleden aanwe
zig, maar ook heel wat mensen die 
zich met de inrichting van speelplek
ken bezighouden of zich inzetten 
voor de kinderen van Zuid; een buurt
werkster van de LWO, een contactme
dewerker van politie, de voorzitster 
van de Leidse Bond van Speeltuinver
enigingen en bestuursleden van de 
nieuwe speeltuinvereniging De 
Speelschans en ook was de heer Jos 
Versteegen als vertegenwoordiger 
van de Vereniging Professoren
Burgemeesterswijk en medeverant
woordelijk voor deze wijkkrant aan
wezig. 

Het project werd afgesloten op het 
stadhuis van leiden, waar de tweede 
Kinderconferentie werd georgani
seerd op woensdag 14 februari. 
Voor de groepen, opgehaald door 
ME-busjes van de politie en ontvan
gen door burgemeester Goekoop, zat 
die middag de spanning er al gelijk 
goed in. Het was een drukke middag 
waar nog de laatste hand werd ge-

,____ 

legd aan de plannen, begrotingen 
kloppend werden gemaakt, flink ge
beld werd met leveranciers van speel
toestellen en onderhandeld werd over 
kortingen. Ook wist een groep voor 
ruim/ 600,· aan sponsorgelden bin
nen te halen. De dag werd afgesloten 
met een bijzondere commissieverga
dering, die werd voorgezeten door 
wethouder Hans de Goede. Tijdens 
deze vergadering werden de plannen 
wederom gepresenteerd; ook aan de 
mensen op de druk bezochte publieke 
tribune. Er werden vervolgens ver-

Bij deze wil ik alle kinderen hartelijk 
danken voor hun creatieve en enthou
siaste bijdrage aan het project en 
wens ik ze heel veel speelplezier. 

Met vriendelijke groeten, 
Caroline Gerritsma, projectco6rdinator 
jeugdparticipatie Gemeente Leiden • 

VRIJW/ll/GER(S) GEZOCHT! 
Wij, een groep kinderen van Naschoolse Opvang · oe Basisbende· met hun 
vrienden, hebben meegedaan aan een project van de gemeente Leiden en 
hebben daarbij een prijs gewonnen. Er kan nu een mini-kart-baan aangelegd 
gaan worden in de wijk leiden Zuid, waar kinderen met radiografisch be
stuurbare autootjes kunnen spelen. Hierbij hebben wij toezicht nodig van 
volwassenen om autootjes uit te lenen en een kleine administratie bij te hou
den. We weten nog niet waar en wanneer de baan er komt, maar zo gauw 
we vrijwilligers hebben kunnen we misschien wel snel van start. 

WIE MELDT ZICH AAN ??? 
Als u belangstelling heeft of meer wilt weten, bel dan naar Buurthuis Cornelis 
Joppensz, telefoon 513 24 62 of de Basisbende c.q. Piraten Pubers, 
telefoon 514 18 13. Alke, Frank, Gilian, Ivo, Joep en Thomas 



Buurthuis 
Cornelis 
Joppensz 

Oppenheim
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071-5132462 

Beste Mensen, 

Hierbij een laatste bericht van het 
buurthuis voor de afsluiting van het 
seizoen. We hopen dat u een plezie
rig jaar heeft gehad met het p ro
gramma dat is gerealiseerd. U kunt 
zich nu al opgeven voor het nieuwe 
seizoen dat start in de Ie week van 
september, direct na de lagere 
schoolvakanties. Wilt u een aanvul
ling op het programma, heeft u een 
goed idee, dat mogelijk uitgevoerd 
kan worden in het buurthuis? Aarzel 
niet en kom langs om hierover te 
praten e n indien mogelijk kan het 
uitgevoerd worden in het niewe sei
zoen. 

Voor die mensen, die nog voor de 
zomervakantie iets willen doen. Er 
is op de vrijdag ochtend een moge
lijkheid om Callanetics te doen, of 
ermee kennis te maken. 

DeNSO 

Dit is een afkorting van NA 
SCHOOLSE OPVANG. Door ruimte
gebrek in de lokatie van de Basis
bende heeft de Naschoolse opvang 
vanaf september 1995 in C ornelis 
Joppensz een lokaal in gebruik. 

Voor alle 
middagen e n 

in d e vakanties 
hele dagen. Deze 

samenwerking zal duren tot de 
Basisbende in het nieuw te bouwen 
onderkomen kan trek.ke n . 

MAGIC 'THE GATHERING TOUR
NAMENT' 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 16 
mei 1996, wordt in het buurthuis 
Cornelis Joppensz een MAGIC The 
Gathering tourname nt gehouden. 
Op het toernooi mogen alleen kaar
ten uit de Revised Edition gebruik1 

worden - met uitzondering van ante 
kaarten-. Ruilbeurs en verkoop van 
Magie trading cards !! 

Zaal open: 10.00 uur 
Begin toernarnent: 11.00 uur 
Begin Grand-Melee: 13.00 uur 
Inschrijfgeld en Entree: f 5,50 
Inschrijven tel. 071-513 1069 

CALLANETICS 

Dames, wilt u uw weekend fris en fit ingaan ? 
Nieuw nu ook op vrijdagochtend van 09.00 -
10.00 uUI Callanetics. Een goed begin van de 

dag. Door midde l van rustige oefeningen werkt 
u aan d e opbouw of het behoud van uw condi
tie. Op muziek behandelen we arm, borst, 
buik, bil en beenspieren. De s tart is een ruime 
warming up, tussen de oefeningen door zijn er 
rek- en strekoefeningen. De les wordt afgeslo
ten met een uitgebreide cooling down. Aan het 
eind van de les voelt u zich ontspannen en fit . 
Wilt u het ook eens proberen ? Iedere vrouw 
die iets aan beweging wilt doen is van harte 
welkom. Komt u gerust langs voor een proef
les!! 

Trek makkelijke kleding aan e n neem een 
handdoek mee. 

Dag 
Tijd 
Docente 
Kosten 

: vrijdag 
: 9.00 - 10.00 uur 
: Hennie Roest 
: f 4,50 per les 

WEEKROOSTER 
MAANDAG 
quilt 
callanetics 
nso 
blokfluit 

technikal0 
engela gevorderden 
engela beginners 
aquarelleren 

DINSDAG 
naaile1 
frans converseren 
bridgemiddag 
nso 
kookltlup 
naailes 
koor 

WOENSDAG 
zandlcaarten 
nso 
kinderklup 

DONDERDAG 
naailes 
moeder - peuter 
nso 
naailes 

VRIJDAG 
callanetics 
nso 
tekenles kinderen 
druktechnieken 
bingo 

ZATERDAG 
treinbaan 

De nso Îll een allcorting van 
'NA SCHOOI.SE OPVANG" 

9.30 - 11.30 
11.45 - 12.45 
15.00 - 18.00 
16.00-16.30 
16.30 - 17.00 
18.30 - 20.00 
19. 15-20.15 
20.15-21.15 
20.15 -22.15 

9.30 - 11 .30 
13.30 · 14.30 
13.30 - 16.30 
15.00 - 18.00 
16.30 - 18.30 
20. 15 - 22.15 
20.00 - 21.30 

9.30- 11.30 
12.00 - 18.00 
13.45 - 15.00 
15.30 - 16.45 

9.30 - 11.30 
10.00 - 12.00 
15.00 - 18.00 
20.00 - 22.00 

9.00- 10.00 
15.00 - 18.00 
15.45 - 16.30 
18.30- 17.45 
20.00 - 23.00 

14.00 - 16.00 

' 

1 

1 

1 

' 

' 
1 

1 
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. - ' ' , · ' ' , ' ,- , ' Tess11 de Wekker. Ook D11niël v11n Beek is er bij, evenzo 

: ': '. ' - :'. : ':- : - , ' Tam11r11 B11llieux. De tekening en tekst onder1111n is v11n Tom v11n 

,',,:, - _' _, 1 ,'., -. Oyen. Allem11lll veel 
lees en puzzel ple-

. . . . . . . . . 

zier. 
Stuur of breng je 
stukje tekst, 
tekening of 
foto nllllr Jos 
Versteegen, 
Zoeterwoud 

sesingel 39 , 
2313 EJ 
Leiden. 
Dooeeii. 

•••• 0$Wo0,Jg '' ' , . 

Leden gratis adverteren 
oe Wijkkrant biedt de leden a ls ext ra service gratis ad
vert_entieruimte aan. Als u dus op zoek bent naar een ge
bruikte kinderstoel of zelf van een overbodige salontafel 
af wil, dan kunt u daarmee in de Wijkkrant terecht. 
Neem contact op met Jos Versteegen, 
zoetervvoudsesingel 39 

Bewonuscomminie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 

mevr. C. Monf1ls 
Kanaal!lraat 1 2313 NN Leiden tel. 5146665 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schuttorsv•ld 65 2316 lZ Leid•n tol. 5222025 

Te koop aangeboden: 
Gebruikte in redelijke staat verkerende 
lichtblauwe Gazelle meisjesfieu (24 x 1 3/8). 
Prijs: / 75,--. Tel. 5146665. 

Stichting Ouderenwerk zu,d Oost 
Oppenh•imwaat 6 2313 JE L•iden tol. 5121512 
Prof•ssortnpad 1 2313 TA L•id•n 
tel. 5128183 (maandag •n wo<,nsdag 9.00 - 10.00 uur) 

De Petruskerk heeft eindelijk zijn Petrus gekregen. In het ka
der van het 60-jarig bestaan werd een stalen reliëf. waarin 
de apostel wordt uitgebeeld, boven de hoofdingang aange
bracht. Oorspronkelijk had de figuur van Petrus al bij de 
bouw van de kerk in 1936 in het ter plekke aanwezige na
tuursteen uitgebeiteld moeten worden, maar het is er nooit 
van gekomen. Het kunstwerk is gemaakt door Irene Prinsen. 

De Ambassadeur 

071-5311777 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

maakt dat 

taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan zijn. 

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente Leiden 
5Ktor WiJkbeheor, wi1k 3 
D• Sult, Roombur9•rweg 26 2314 XN Leiden tol. 5167615 

Politiebureau Zuid 
Vrijheidslaan 151 2312 IT L•iden tel. 5258822 / 5258823 

Buurthuis Cornelis Joppenu 
Oppenheimrtraat 6a 2313 JE L•iden t•I. 5132462 

Openbaro 8asiuchool Lorontz 
Van Vollenhov•nkade 19 2313 GG L•iden tel. 5141777 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Voll•nhov•nkade 15 2313 GG Leiden tol. 5130958 

R.K. Basisschool Sint Josoph 
Oppenh•im11raat 8 2313 JE l •id• n tel. 5132263 

Stichting Thu1u org 
Burggrav•nlaan 250 
Wijkvorpl•ging: 5132754 (ma Vm vr 8.00-8,15, 13.00-13,30) 
Qudor- •n kindzorg: 5146254 (di, wo, vr 12.30-13.00) 
Gtzinsvorzorging: 5161365 (ma Vm vr 9.00-10.00, 13.00-

14.00) 

Naschoolse Opvang D• Basisbende 
Opptnheimstraat 2 tol. 5124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoettrwoudsesing• l 98/99 t•I. 5124839 

Peuterspeolzaal de Glijbaan 
Burggrav•nlaan 17a tol. 5121331 

Peutenpetlzaal Olleke Bolleke 
Oppenh•lm!lraat 2 tol. 5131061 

Maatschappelijk werk sector Zuid 
eovrijdingspl•in 60 2321 ex Leiden t•I. 510228 (wo 9.00-

10.00) 

Verzorgingshuis Lorentzhof 
LorontthOf 1 2313 GA Leiden tel. 5149545 

Vereniging Professoren· en Burgem•erterswijk 
voorzitt•r. dhr. Gilles Landhetr, 
van dor waalwaat 57, t•I. 512 76 97 
secrotarls: dhr. Ronald Stokk•l, 
oe Sitterlaan 43, t•I. 514 66 65 
p•nningmeest•r. dhr. Hein r"uwen 
p/a r"uwen AUUrrantiên, oe Sitterlaan 89, tel. 514 99 67 

lid: dhr. Stovtn Blok, 

51;eltjesnreat 14, tel. 514 30 19 -------
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1 AANMELD/NGSKAART 

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren 1 
• en Burgemees1erswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt 1 
f 15,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 1 
55.67.659 van de Postbank onder vermelding van Vere- 1 
niging Professoren- en Burgemeesterswijk. Deze kaart 1 
zenden aan de secretaris, R. Stokkel. De Sitterlaan 43. 1 1 

NAAM: . ......... .......... ... ....... ..... . .. ... . ...... .. ... M/V 1 1 
1 

ADRES: .. . ........ . . ... .. . . . . ..... .... . ......... . ................ I 
1 

POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
1 

TELEFOONNR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
1 

BANK-/ GIROREKENINGNR.: ...... . .............. ·. · · · · · · · · · · · 1 

HANDTEKENING: 
1 
1 
1 

~---------------------J 
De volgende Wijkkrant verschijnt begin sep
tember. De inzendtermijn van kopy en adver-
tenties sluit op 

12 augustus a.s. ! ! ! 
Het adres is: Werkgroep Communicatie, 
Jos Versteegen, Zoeterwoudsesi ngel 39, 
2313 EJ Leiden, tel. 5130388. 

16 mei Magie 'The Gathering Tournament' in het 
buurthuis Cornelis Joppensz 

12 augustus Deadline van Wijkkrant nr.S 

Indien u data weet van gebeurtenissen, openingen, jubilea 
of ander soort bijeenkomsten die plaats vinden in de het ver-
spreidingsgebied van de Wijkkrant, laat het ons weten, zo-

1 

dat wij die data dan ook in deze WijkAgenda kunnen opne-

men. 

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

De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren

en Burgemeesterswijk te Leiden. 

Redaktie: Frank Buurman(eindredactie), Thomas van Duin 
Gilles. Landheer, Ronald Stokkel, Anna van der Scheer. 

Fotografie: Jos Versteegen . 
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving 

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

Verenigingssecretariaat: De Sitterlaan 43, 2313 TK Leiden 

Postbankno. SS.67.659 Ingeschreven in het register van de Kamer 
~ZO van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 

l::o/ onder no. 40448253 

TEEUWEN ASSURANTIEN BV 

ZIJN POSTZEGELS 

JE LEVEN? 

WIJ VERZEKEREN 

BEIDE! 

··.: . ... ·: . ·. · .. ···.:' :'?."·t.:·., ·.' 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

n1euwe cursussen 
september 

februari 

Voor meer in formatie over stijlen, ,;J,!.:Ï! 
kosten, plaats en tijd: ~ 
Tel : 07 l -5215650/071-5123377 Stichting Fel

3 


