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WIJKKRANT 

Pyromaan lijkt opgebrand 
De rust is voorlopig weergekeerd in de 
Professoren- en Burgemeesterswijk. In het 
afgelopen half jaar werden de bewoners 
opgeschrikt door een reeks van kleine 
brandjes, waarvan er enkele ernstige gevol
gen hadden kunnen hebben als ze niet bij
tijds waren ontdekt Intensief speurwerk 
van de wijkpolitie (Bureau Zuid) leverde 
wel enkele aanwijzingen op, maar de da
ders konden nooit worden achterhaald. 
Bewoners van onder meer de De Sitterlaan 
en de Buys Ballotstraat sliepen onrustig in 
de eerste maanden van het jaar. Om de ha
verklap werden schuurtjes, schuttingen, 
vuilcontainers en fietsenhokken in brand 
gestoken. De brandstichters hielden zich op 
in de poorten achter de tuinen en deden 
daar hun desastreuze werk. Een keer wer
den bij een woning aan De Sitterlaan enke
le zakken kleding in brand gestoken die te
gen de achtergevel stonden. De achterdeur 
vatte vlam en als de bewoners niet wakker 
waren geworden hadden ze waarschijnlijk 
niet kunnen navertellen. 
De polit ie is ervan overtuigd dat de bran
den geen kwajongenswerk zijn. De brand
stichters zijn daarvoor te methodisch te 

w erk gegaan . .,Het komt regelmatig voor 
dat baldadige jongeren na een avondje 
stappen op weg naar huis ruiten ingooien 
of een brandje stichten. Maar daar is hier 
geen sprake van", stelt politievoorlichter R. 
Blom. 
De wijkpolitie heeft geprobeerd de daders 
op heterdaad te betrappen. Regelmatig 
werd 's nachts gepost en een keer lukte het 
bijna om een pyromaan te achterhalen. 
" Maar het houdt een keer op. De politie 
kan niet permanent patrouilleren", aldus 
Blom. Agenten gingen in februari huis-aan
huis om mogelijke getuigen te zoeken, 
maar dit onderzoek leverde niets op. Begin 
juli werden twee verdachte mannen ge
zien, onder meer bij een caravanbrand aan 
de Lorentzkade, maar hun identiteit kon 
niet worden achterhaald. 
De brandstichters houden zich inmiddels al 
weer enige tijd rustig, maar ook begin dit 
jaar was er een langdurige periode waarin 
er niets gebeurde. De politie verzoekt be
woners de komende tijd waakzaam te blij
ven. Verdachte gebeurtenissen kunnen 
worden gemeld bij het wijkbureau Zuid, 
telefoon 5258822. (.> 

College komt toezeggingen na 
De gemeente Leiden gaat enkele onveilige 
verkeerssituat ies in onze w ijk aanpakken. 
Dat is een uitvloeisel van het bezoek dat 
eind november 1995 door het college van 
burgemeester en wethouders aan de wijk 
werd gebracht. Toen hebben bewoners en 
het bestuur van de wijkvereniging het col
lege gewezen op de situatie rond diverse 
gevaarlijke kruisingen. Door burgemeester 
en wethouders werden toen enkele toe-

zeggingen gedaan. De komende maanden 
zullen deze knelpunten daadwerkelijk 
worden aangepakt. 
De kruising Kanaalweg/Roomburgerlaan 
staat hoog op de lijst van knelpunten. Hier 
zullen onder meer enkele bomen worden 
verplant om de overzichtelijkheid van de 
kruising te verbeteren. Het definitieve 

zie verder pagina 3 
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Werkgroep Groen houdt 
vinger aan de pols 
De Werkgroep Groen onder leiding 
van Kees de Groot heeft kennis ge
maakt met wijkchef Edith van 
Middelkoop en haar team, dat onder 
andere bestaat uit teamleider Jan 
Scharloo, senior Tuinman Joop Bakker 
en ecologisch tuinman Gerrit Pieter 
Wilbrink. Kees was bijzonder tevreden 
over het contact en maakte van de 
gelegenheid gebruik om enkele onge
wenste situaties onder de aandacht te 
brengen. 
Voor wat betreft de bomen in de wijk 
zijn er diverse wensen. Voor de 
Lorentzkade 33 is bijvoorbeeld een 
nieuwe boom nodig. Enkele bomen 
aan het Zeemansplantsoentje hebben 
het duidelijk moeilijk. De boom voor 
het adres Van 't Hoffstraat Ba is een 
kopje kleiner gemaakt. De boom te
genover het adres Van der 
Waalsstraat 68 is dood. Ook enkele 
knotwilgen bij het ecologisch pad bij 
de molen aan de Kanaalweg hebben 
de geest gegeven. Op de hoek van de 
Moddermanstraat en de 

Burggravenlaan zou volgens de 
Werkgroep Groen best een boom ge
plant kunnen worden. Ook zou een 
boom tegenover Buys Ballotstraat 1 
op zijn plaats zijn want het gaat o m 
een kale straat. Op de groenstrook 
voor de flats aan de Kanaalweg zou
den bomen geplant worden maar dit 
is nog steeds niet gebeurd. De bomen 
aan de Zeemanlaan zullen geleidelijk 
worden vernieuwd. 
De werkgroep heeft enkele klachten: 
in de sloot bij Lorentzhof ligt vaak 
zwerfvuil. Het groenstrookje op de 
plaats van de oude zebra bij de 
Vredeskerk is weer kaal. Er ligt bouw
puin bij de rolstoelopgang bij Station 
Lammen schans. Op de groenstrook 
van de lorentzkade worden auto's 
geparkeerd. De bult in de groen
strook van de lorentzkade is tijdelijk 
ingezaaid. Er zal nog beplanting aan
gebracht worden. Binnenkort wordt 
gestart met de herbestrating van de 
l orentzkade. • 

Fietsenstalling Lammenschansstation 
Een panoramische impressie van de nieuwe fietsenstalling nabij het station 
Lammenschans. De architect heeft de stalling verlaagd in vergelijking met het 
oorspronkelijke ontwerp, zodat er nu weer zicht is op de perronhokjes. 

vervolg College komt toezeggingen na 

voorstel wordt volgend jaar aan de 
buurt voo,gelegd. 
Aan de Van Vollenhovenkade wordt 
de verkeerscirculatie gewijzigd. 
Aanvankelijk hadden de bewoners 
hier veel bezwaren tegen, maar in
middels is er een compromis bereikt. 
Bij gebrek aan alternatieven voor 
het parkeren van vrachtwagens 
wordt niet overwogen om de par
keerplaatsen aan de Van 
Vollenhovenkade te verleggen. 
Aan het sluipverkeer in de 

rekening 
worden ge
houden. 
Het parke
ren in de 
Kanaalstraat 
wordt in ie
der geval 
anders inge· 
richt. 
Tenslotte 
komen er in 
de Rijn· 
dijkbuurt Kernstraat wordt in eerste instantie 

niets gedaan, omdat het probleem 
niet algemeen door de bewoners 
wordt ervaren. Wel worden enkele 
omliggende straten in het najaar 
heringericht en zal er met de klacht 

aanvullende De Roomburgerlaan heeft enkele gevaarliijke krui,ingen. 
maa tregelen 
in de vorm van drempels. Het 30-ki-
lometergebied zal hier worden uit-
ge breid. • 

----=--------------..... =IC""--=-:.-=---~ 
Klaverjassen! 
Traditiegetrouw beginnen de gezelli
ge klaverjas-maandagmiddagen in de 
hal van de Vredeskerk weer op de eer
ste maandag in september (02-09-96) 
om 14.00 uur. 
Deze middag wordt wekelijks bezocht 
door circa 50 personen, die onder het 
genot van een kopje koffie of thee in 
een ontspannen sfeer komen klaver
jassen en daarvoor een ptijsje in ont-

vangst kunnen nemen. Onze trouwe 
klaverjassers maar ook iedereen van 
ss· ongeacht waar men woont is van 
harte welkom. de toegangsprijs is 
f 2,50. 
Zoekt U een gezellige middag en 
houdt U van klaverjassen neem dan 
voor nadere gegevens contact op met 
mw. N. Bergers, tel. 5146014 of dhr. J. 
Jansen, tel. 5146932. 

Procedure 
bestemmingsplan 

Voorontwerp 
v' - Inspraak 

zes weken (tot en met 29 
oktober 1995) 

- Commentaar van College van 
Burgemeester en Wethouders 

Ontwerp 
· Zienswijze ind ienen bij 
Gemeente, aad 

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 bestemmingsp lan 
(treed in werking t enzij verzoek
om schorsing) 
- Beroep bij Raad van State 

zes weken 
- Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State - hoorzitting 
- Afdeling Bestuursrechtsspraak 
Raad van State - uitspraak 

We wachten nog steeds op het com
mentaar van het College van B. & W. 
over het voorontwerp. 



• 
0 

• Een groot aantal jaren is in de Professoren
wijk een groep mensen actief die zich bezig 

houdt met de buurt. Het betreft h ier de bewo

nerscommissie die is ingesteld voor de huur
ders van woningen van woningbouwvereni

ging Ons Doel. Zij onderhouden namens 
ongeveer 350 huurders het contact met Ons 
Doel. 

Dit kan gaan over allerlei onderwerpen die 
met het beheer van de woningen en de woon

omgeving te maken hebben. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• het servicepakket en de servicekosten 
• het onderhoud van de woningen (niet de 

klachten van één bewoner, maar eventu
ele problemen die voorkomen in het com

plex) 

• verbeteringen aan alle woningen 

• grootonderhoud en woningverbeterings
plannen 

• de leefbaarheid in het complex (vervui
ling, vandalisme e.d.). 

Met Ons Doel bestaat gelukkig een u itste
kend samenwerkingsverband waardoor 
zaken vaak snel en goed geregeld kunnen 

worden. 
De bewonerscommissie wordt gevormd door 
en bestaat uit bewoners. Een maal per jaar 

wordt een openbare jaarvergadering gehou
den. Onze jaarvergaderingen worden door 

zo'n 80 wijkbewoners bezocht. 
Tijdens de laatste jaarvergadering werden 
weer diverse vragen gesteld, die we hier zul

len beantwoorden. 

Over de leegstand van woningen: 
Er wordt naar gestreefd dat leeg te komen 

woningen zoveel mogelijk aansluitend wor
den verhuurd. Dit is echter afhankelijk van 
eventuele onderhoudsingrepen en de accep
tatie door de nieuwe huurder. 

In het jaarvers lag van Ons Doel over 1995 
staat dat ook te lezen dat de huurderving 

t.o.v. 1994 is afgenomen. Overigens wil een 
leegstaande woning nog niet zeggen dat deze 

niet is verhuurd . 

Over het schoonmaken van ortieken . 

Steeds vaker komt het voor dat portieken ver-

vuilen. Bewoners vinden het vaak om ver
schillende redenen niet hun taak om hier 

wat aan te doen. 

Echter het schoonhouden van het portiek. als 
gcmeenlchappejjjke ruimte, behoort wel 
degelijk tot de verantwoording van de bewo

ners. Sinds 1-1-1993 staat dit dan ook vermeld 

in de woonovereenkomst. Thans is de 

woningbouwvereniging in onderhandeling 
met bewoners van één portiek om te komen 

tot betaald schoonmaken. 
Het betaald schoonmaken kan niet worden 
afgedwongen, bewoners moeten bereid zijn 

de maandelijkse bijdrage hiervoor te betalen. 
Mogelijk zullen meerdere portieken volgen. 
Met vragen hierover kunt u zich melden tot 
de woningbouwvereniging. 

Er wordt ook volop gewerkt aan de verlich

ting in de brand rten. Binnen niet al te 
lange tijd is ook onze buurt aan de beurt. 

De 'lekkende bomen' aan de Lorentzkade zul
len worden gesnoeid. 

Er was ook een vraag over de wijze waarop de 
trottoirs in de Temminckstraat en de 

Suringarstraat zijn aangelegd. Voor deze 
opzet is door de bewoners een aantal jaren 
geleden middels een enquête gekozen. In de 
komende jaren zal hierin geen wijziging wor

den aangebracht. Er wordt op gewezen dat de 
verkeersveiligheid in deze straten is toegeno

men. 

In het afgelopen jaar werd ook aan alle wen

sen die er leefden over bewegwijzering, num
mering, verlkhting en op- en afritten voor 
rolstoelgebruikers voldaan. De bewonerscom

missie heeft hier ook hard aan meegewerkt. 

Tot slot nog dit: een bewonerscommissie kan 

alleen vo ldoende functioneren als er voldoen

de leden zijn . We zoeken dan ook jonge men

sen die ongeveer een maal per maand een 
(halve) avond willen meedenken en -werken 
aan onze commissie. 

Het secretariaat is gevestigd: 
Professorenpad 65, 
2313 TB Leiden. 
Telefoon: (071) 5132088 

=--=c:.-===a::="""==== 

Meer bewegen 
voor ouderen 
Voor wie dit nog niet weten: ook in 
onze wijk, de Professorenwijk, wordt 
er elke week gymnastiek voor ouderen 
gegeven, oftewel "Meer bewegen 
voor Ouderen". zoals dat tegenwoor
dig heet . 
Met een leuk klubje SS+ers gymmen 
we elke dinsdagochtend en drinken 
we gezellig nog een kopje koffie. ie
dereen kan mee doen, of u nu aan 
sport gedaan hebt of niet. Alle spieren 
krijgen een beurt en voo r de conditie 
is het ook goed. Er is nog plaats voor 
enkele enthousiaste deelnemers. Wilt 
u een keer vrijblijvend meedoen: u 
bent van harte welkom. 

Plaats 

Dag 
Tijd 

: de Vredeskerk, via de 
achteringang 

: dinsdag 
: 10.00 uur tol 10.45 uur 
of van 
11. 15 uur tot 12.00 uur 

Docente : Magda Geijsman 
Organisatie : Stichting Ouderenwerk 
Kosten : / 6,- per maand 

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 
Betsy Korbee, Stichting Ouderenwerk, 
Oppenheimstraat 6, tel.: 5121512. 

Schommel en geld voor Speelschans 
Speeltuinvereniging De Speelschans heeft haar eerste speelwerktuig: me
dewerkers van de gemeente plaatsten onlangs een schommel in het 
Roomburgerpark. Aanvankelijk op de verkeerde plaats, maar door snel 
ingrijpen van het bestuur kon deze fout worden rechtgezet. De schom
mel is een gift van een mevrouw uit de Merenwijk. De speeltuin zal naast 
speeltoestellen ook een rolschaatsbaan en een baan voor radiografisch 
bestuurde autootjes gaan omvatten. 
De speeltuinvereniging werd verder 1500 gulden rijker. Naar aanleiding 
van de verhuizing van de ABN/Amrobank op de Zeemanlaan werd dit be
drag tijdens de opening van het nieuwe filiaal aan de vereniging aange
boden. De bestemming van het geld is nog niet bekend. • 

Het kind en senior 
Het lijkt zo'n goed idee. Spelende kin
deren in contact brengen met oude
ren, door speelplaatsjes aan te leggen 
bij senioren flats. Helaas pakt dit an
ders uit. De spelende kinderen worden 
met dreigende taal weggejaagd van 
de omringende grasveldjes. Ze krijgen 
door een senior in hemd, met een 
peuk in de mondhoek, te horen hoe 
onopgevoed ze zijn. Ze moeten in hun 
eigen tuin blijven en de politie wordt 
gebeld als er een onschuldig hutje in 
het onkruid wordt gebouwd. Deze se
nioren, die zelf hun kindertijd verge
ten zijn, zien niet dat de speelplekken 
in de buurt schaars zijn. Lieve, aardige 
ándere senioren, kunt u deze medebe
woners misschien een halt toeroepen? 
Dan kunt u weer genieten van vrolijke 
kinderstemmen. 
Want zeg nou eerlijk, doen die kinde
ren echt iets verkeerds? 

Een moeder, Paula Groenendijk. 



•Het is eM kleine moeite om 
de boom die voor je deur st.o.ot 
even een emmer water te ge• 
ven•. zegt Rinny Kooi. 

Rinny Kooi wijkbioloog tegen wil en dank 

'Niet al het groen is heilig' 
De Professoren- en Burgemeesterswijk is plaatselijk arm aan open
baar groen, maar er is geen sprake van een steenwoestijn. Wie 
de buurt door de ogen van 'wijkbiologe' Rinny Kooi bekijkt 
ziet veel moois in de stedelijke natuur. ,.Maar er kan natuur
lijk nog heel wat aan verbeterd worden. De gemeente zou 
best wat meer variatie kunnen aanbrengen. Aan de andere 
kant kunnen de bewoners ook veel doen", zegt Kooi. 

Vanuit haar huis aan de Meijerskade 
kijkt Rinny Kooi uit op een van de mooi• 
ste plantsoenen in de wijk, met een 
fraaie waterpartij . .,Ik heb onlangs de 
ontwikkeling gevolgd van de jonge 
meerkoeten in de vijver", vertelt Kooi, 
wiens liefde voor de natuur niet op• 
houdt bij de deur van de Leidse 
Universiteit, waar ze werkzaam is als 
evolutiebioloog. Het plantsoen aan de 
Meijerskade staat onder druk vanwege 
de busbaan die de gemeente hier wel
licht zal aanleggen. De bus die de nieu
we wijk Roomburg aan de overkant van 
het kanaal via een te bouwen brug zal 
ontsluiten. Dat is echter nog toekomst
muziek . .,Ik hou van natuur. maar ik zou 
niet zover willen gaan dat al het groen 
heilig is. Je zit in de stad en je moet wel 
eens afwegingen maken. Bouw je niet in 
de stad, dan kan dat tot gevolg hebben 
dat er in de polders rond de stad wordt 
gebouwd." 
In de stad staat de natuur per definitie 

onder druk, weet Kooi. 
" De uitlaatgassen van het 
verkeer, stadsbewoners die 
de natuur vervuilen, bomen 
die moeten wijken omdat ze 
in de weg staan of de riolering 
aantasten. Daar moet je soms 
mee leven", zegt de bioloog. 

Kinderen 
Toch kan de natuur ook wel een stootje 
hebben . .. Als kinderen een boom als 
speelwerktuig gebruiken of lopen te 
voetballen in het plantsoen is dat niet 
echt goed voor de bomen en de strui
ken. Aan de andere kant is het heel be
langrijk dat kinderen in de natuur bezig 
zijn. Ze moeten ook leren met de natuur 
om te gaan, en bijvoorbeeld geen lege 
blikjes in de vijver gooien, zoals scholie
ren nog wel eens doen", stelt Kooi. 
Als lid van de Leidse Milieuraad volgt 
Rinny Kooi de gemeente nog wel eens 
kritisch als het over groen gaat. .. De ge
meente heeft het over ecologische rou
tes door de stad, maar gaat daarbij al
leen uit van water, van waterleven dus. 
Maar er is ook landleven. Je kan ook 
voor vogels en vlinders ecologische rou
tes aanwijzen." In relatie tot de bomen 
bij het Koninklijke Militair 
Invalidentehuis aan de Hoge Rijndijk be
dacht Kooi het woord 'dakfunctie'. De 
hoge bomen vormen het groene dak van 
de stad, hetgeen ze dan extra waardevol 
maakt. .. Het is leuk dat deze term nu 
steeds in discussies terugkomt", zegt ze. 

Natuurlijk evenwicht in de wijk 
Kooi is het niet altijd eens met het beleid 
van de gemeentelijke afdeling groen. 
.. Er zou best wat meer variatie aange-

bracht 
kunnen worden. 
Zet een straat niet vol met alleen maar mei
doorns, maar plant er ook berken en lijster
bessen tussen. Daardoor krijg je vanzelf meer 
afwisseling in het omringende planten- en 
insecten leven." 
De stadsnatuur is niet alleen de verantwoor
delijkheid van de gemeente, vindt de bio
loog ... Als bomen in hele droge maanden in 
de problemen komen zouden de buurtbewo
ners daar best op kunnen letten. Het is een 
kleine moeite om de boom die voor je deur 
staat even een emmer water te geven." 
Het natuurlijk evenwicht kan makkelijk wor
den verstoord in een gebied waar zoveel 
mensen bij elkaar leven. Slechts weinig men
sen zullen weten dat de enorme populatie 
kauwen (kraaiachtige, zwarte vogels) in de 
wijk het gevolg is van de aanwezigheid van 
veel honden . .,Kauwen eten namelijk de 
hondedrollen op, en die zijn in ruime mate 
voorhanden. De vogels domineren sterk, ten 
koste van andere vogelsoorten. Kauwen ha
len bijvoorbeeld merelnesten uit", vertelt 
Kooi. Het is niet eenvoudig om een verstoord 
evenwicht weer te herstellen. 

S/aaghsloten 
Ze zijn niet zo makkelijk te 

vinden, maar de wijk heeft enkele oeroude 
natuurmonumenten in huis: slaaghsloten die 
omstreeks 1000 jaar oud zijn . .,Het gaat om 
sloten die werden gegraven om het veen te 
ontwateren. Deze ontginningsloten vind je 
bijvoorbeeld terug bij Lorentzhof en de laat 
de Kanterstraat. Ze zien er misschien niet zo 
bijzonder uit , maar het zijn wel de oudste 
sporen van menselijke activiteit in de wijk. 
Het ontveningspatroon kun je vaak terugvin
den op de plattegronden van de stad. De 
straten hebben de plaats van die kaarsrechte 
sloten ingenomen", aldus Rinny Kooi. 
Wat mensen in hun eigen tuin doen moeten 
ze zelf weten, maar als ze de natuur een 
warm hart toedragen zijn er twee zaken die 
ze volgens de bioloog moeten vermijden: 
schuttingen en tegels . .. Tegels zorgen voor 
een slechte afwatering en worden boven
dien heet in de zomer. Gras is veel koeler. En 
schuttingen belemmeren de natuurlijke 
rondgang van de vogels. Een heg is een veel 
betere en veel mooiere oplossing", vindt 
Kooi. • 



Rabobank 

Rabobank opent nieuw kantoor 
Vanaf 5 auguslus j 1. is de bank ook geves
ligd aan de Korevaarslraal 

Op maandag 5 auguslus j.1 heeh de Rabo· 
bank een nieuwe vestiging geopend aan de 
Korevaars1raa1 19. Vanal deze dalum kan 
iedereen en dit gloednieuwe kanloor lerecht. 
Hel kanloor vokloel aan de rnodemsle eisen 
die aan een bankgebouw gesteld worden, 
zodat de Rabobank nog beter in s1aal is de 
klanlen op de wenken Ie bedienen. 

Twee geldaulomalen maken hel voor ieder• 
een met een bankrekening mogelijk om viJf 
dagen per week. 24 uur per dag, geld op Ie 
nemen. Winkeliers kunnen 24 uur per dag 
hel contanle geld met behulp van zoge
naamde sealbags biJ de bank deponeren. 
Een enthousiasl 1eam Cliêntadviseurs s1aa1 
voor u klaar in een persoonlijk gesprek u te 
adviseren over sparen, lenen, betalen en 
verzekeringen. De adviseurs hebben een 
ruime spreekkamer tol hun beschikking 
waar hel goed mogelijk is een persoonlijk 

gesprek Ie voeren. Hel is alhjd mogeliJk om 
een afspraak mei één van de Hypolheekad
viseurs of Financieel Adviseurs die op hel 
hoofdkanloor aan de Slationsweg gehuis
vesl ziJn Ie maken. Zij komen graag naar het 
nieuwe kanloor voor een adviesgesprek. 

Dal hel kan1oor voorbereid 1s op de toe
komsl blijkt uil hel feit dat in seplember een 
oplaadslal1on voor de chipknip word! 
geplaatst De chipknip is, nel als de pin-pas, 
een plastic kaartje waarmee kleine bedra
gen betaald kunnen worden. Het verschil 
met een pm-pas 1s dal hel geld daadwerke
lijk op de pas is opgeslagen en meleen van 
de kaart wordl afgeschreven. De ch1pkn1p 
moel dus zo nu en dan opgeladen worden. 
Dil kan vanaf seplember bij hel kantoor aan 
de Korevaarslraal. 

Kantoor Korevaarslraat 1s geopend op 
maandag van 13 00 uur lol 18.00 uur en op 
dinsdag tol en mei vrijdag van 10.00 uur lol 
18.00 uur. 

z z 
Uw makelaar voor Leiden en Omstreken. z z Onze vakkundige begeleiding en adviezen staan borg voor 

z z een goed en doelmatig resultaat. 
Onze aanpak is fris en energiek. z z Of het nu gaat om verkoop of aankoop, taxaties, 
hypotheekadviezen, oriëntatie- of zoekopdrachten, z z ZAALBERG MAKELAARDIJ 

Korevaarstraat 35 
2311 JT Leiden 

wij hebben de kennis voor U in huis. z z 
z z Tel. 071 • 5149147 

Fax. 071 • 5128257 
Taxaties binnen 48 uur. 
Ook bedrijfshuisvesting. z z z . . .. .. . z 
Al jarenlang het vertrouwde adres. 
Maak eens een vrijblijvende afspraak. z---- z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 
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BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

23 13 JP Leiden 

tel.: 07 1 - 5141002 

POLITIE HOLLANDS KIDDEN 
District Leiden-Voorschoten 
Bureau Zuid 
Vrijheidslaan 151 
232 1 JT Leiden 
071-5258822 

AAN: de bewoners van de 
Burgemeestersvijk 
te Lel den . 

Onderverp Voninginbraakpreventie Burgemeestersvijk 
DatUJ11 15 Juli 1996 
Hutatienurnmer: PL1604/96-016233 

Geachte bevoner(s), 

Door de Vijkvereniging Burgemeester- & Prof essorenvijk zijn vij in de 
gel egenheid gesteld het voord tot u te richten . 

Uit ~ecent onderzoek is gebleken dat in de Burgemees t ersvijk, in de j aren ' 90 
t/m 95, in verhouding met andere vijken in Leiden, veelvuldig is i ngebroken. 

Een voninginbraak heeft altijd een grote invloed op de persoonli jke 
levenssfeer van de betrokkenen. Het i s toch een zeer onprettig gevoel dat een 
vreemde in Je persoonlijke spullen heeft zitten snuffelen. 
I n de afgelopen tientallen jaren richtte de politie haar aandacht in hoofdzaak 
op het pakken van de dader en op slachtofferhulp. 

Ook al lijkt het aantal inbraken zich in 1995 te stabiliseren, geef t dit 
ons nog zeker geen reden t ot vreugde. 
Vij villen door een andere (projectmatige) aanpak de voninginbraken 
terugdringen. Dit gebeurt door middel van een vijkgerichte zorg o.a. i n 
samenverking met buurtbevoner s, vijkvereniging, de afdeling Hilieu & Beheer en 
de Leidse Velzijnsorganisatie (LV0), vaarbij het accent ligt op het voor komen 
van de inbraak. 

Als buurtbevoner bent u nog meer thuis in uv ei gen vijk en kunt u ons mogelijk 
helpen. Sterker nog zonder uv hulp is het ons haast onmogelijk P.en positief 
resultaat te verkrijgen. 
Vij zijn dus op zoek naar vijkbevoners die zich villen inzetten voor hun vijk 
en als "aanspreekpunt" villen dienen, voor de eigen vijkbevoners, de politie 
en LV0 . Het gaat ons om een daadkrachtige samenverking om het probleem het 
hoofd te bieden. 
Van de mensen die zich hiervoor aanmelden, vervachten vij betrokkenheid bij -
en inzet voor verhoging van de veiligheid van de voonomgeving . Vij hopen dat 
vol doende buurtbevoners zich villen opgeven, zodat vij dit project naar een 
s uccesvol hoogt epunt kunnen tillen. 

In eerste instantie richt di t inbraakpreventie-projec t zich op de 
Burgemeestersvijk, vaarbij uiteraard de reguliere politiezorg ook ten aanzien 
van de andere vijken doorgang za l vinden. 

Heeft u nog vragen, opmerkingen , inlichtingen, of vilt u zich aanmelden, bel t 
u dan me t een van onderstaande medeverkers. 

Net vriendelijke groeten, 

Anja van Denzen, LijQ-buurtverkster Zuid, 5132462 
Martin Cuvelier , Politie-contactmedeverker Zuid, 5258823 
Henk van Vegten, Politie-projectmedeverker Zuid, 5258822 
Villem van Vliet , Politie-projectmedeverker Zuid, 5258822 
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Janson: meer dan een kruidenier alleen 
Wie kent hem niet in de Bur
gemeesterswijk: de heer L. 
Janson (Loek voor intimi), 
eigenaar van het gelijknami
ge supermarktje aan de 
Cobetstraat, hoek De Laat de 
Kanterstraat. Het is een win
kel met geschiedenis, als 
melkzaak door zijn ouders in 
1937 overgenomen. 'Die 
melkzaak bestond toen al 
twee jaar. Mijn ouders heb
ben de zaak uitgebreid met 
comestibles, delicatessen 
zoals vleeswaren en kruide
niersartikelen. Ze hadden al 
een eigen kruidenierswinkel 
aan de Pieterskerkgracht, 
maar die liep op een gegeven 
moment niet meer zo goed.' 

Melkwijk 
De hele familie zat in de melk. Opa 
had een zaak een de Langebrug, van• 
waar hij melk uitventte. Een oom had 
een zaak aan de Morsweg. 'Opa haal• 
de die melk iedere dag met paard en 
wagen bij boeren aan de Vliet en Ie· 
verde deze af bij de firma Van der 
Kloot aan de Pieterskerkstraat. M'n 
oom heeft dat ook nog lange tijd ge
daan. In de jaren dertig ruilde hij 
paard-en-wagen in voor een Chevrolet 
bertelwagen. Het verhaal gaat in de 
familie dat opa bij het uitproberen van 
de auto als voorwaarde voor de koop 
rtelde dat hij ergens in een rtraat waar 
hij altijd met paard-en-wagen om• 
draaide, dat ook met de auto kon 
doen. De verkoper meende aanvanke• 
lijk dat dat niet kon, zodat de koop bij• 
na niet doorgegaan was.' 
De heer Janson is de oudrte zoon in 
het gezin (geboren in 1932) en moert, 
zoals gebruikelijk in middenstandsge
zinnen, daarom meehelpen in de zaak. 
'Op mijn vijftiende, in 1947, kreeg ik al 
een 'mellcwijk' van mijn vader. De 
klanten zaten verspreid over de hele 
rtad. Vader had dat altijd gedaan, ter
wijl moeder de zaak runde, naan de 
verzorging en opvoeding van zes kin-

deren. Ik ging op pad met een hand
kar, leuk vond ik het niet. Na mijn mili
taire dienS1, vijf jaar later, wilde ik dat 
niet opnieuw. Toen is mijn broer het 
gaan doen, terwijl ik in de winkel ging 
werken. Vanaf dat moment ben ik 
daar ingegroeid en ben ik vakdiplo
ma's gaan halen voor kruidenierswa
ren, melk- en melkprodukten, tabak en 
natuurlijk het middenstandsdiploma.' 
Op zijn 28e is de heer Janson ge
trouwd en heeft hij de zaak overgeno
men. Moeder was toen al enige tijd 
ziek. 'Ik heb de zaak op een pachtcon
tract en met een huurcontract overge• 
nomen. Vader en moeder zijn verhuisd 
naar een huis verderop in de 
Cobetrtraat.' 

Cobetstraat winkelstraat 
In de oorlog vervulde de winkel een 
bijzondere wijk functie: het werd een 
dirtributiecentrum voor allerlei pro• 
ducten, zoals raapolie. Het tweede ge
deelte van de Cobetrtraat is in het ver
leden altijd een winkelstraatje ge
ween. Gaandeweg zijn in de afgelo
pen decennia de meerte zaken verd
wene~. Mijnheer Janson weet nog pre
cies wie er zat en wanneer die ophield. 
In de tweede helft van de jaren vijftig 
S1opte op de andere hoek van de 
CobetS1raat kruidenierswinkel Van 
Klaveren. Dat gaf Janson de gelegen
heid het aanbod op dat terrein in de 

De winkel van Janson in twee gedaantts: 
op een schilderij van R. van AuM uit~ 
Laat de Kanterstraat gemaakt ommeeh 
1958, en op een foto uit 1996. 

eigen winkel uit te breiden. DrogiS1 
Vrij stopte er halverwege de jaren ze
stig mee, waarna de zaak werd over• 
genomen door de firma Kleijweg en 
later door de firma Harteveld. 
LijS1enmakerij Zwanenburg werd over• 
genomen door stomerij Dieben die tot 
begin jaren zeventig bleef. In de rtraat 
heeft ook het particulier leesbiblio
theekje van mevrouw Wiersma geze· 
ten waar tevens kantoorartike· 
len werden verkocht. Deze werd 
rond 1950 overgenomen door de 
heer Unstra. Daarna is in dat 
pand een patatzaak gekomen. 
Tot 1980 was er ook bakkerij 
Nagtegaal. Tot slot was er het 
postkantoortje dat gerund werd 

door de heer Jansen en later door 
de heer Oom. 

Zaken doen is topsport 
De heer Janson maakt werkweken 
van soms 80 uur. Om half acht 's· 

d. een uur 
morgens is hij in de zaak, ,e twee 
later open gaat. Tussen één e_n J nson 
uur in de middag eet het g~z,n ;oor 
warm en is de winkel dus d,cht. 

· d middag, de weeks, behalve d,ns ag. son 
dan blijft de zaak dicht. sluit J~_ toe 
om zes uur. Na zevenen komt '1 

aan eten en na achten wordt de admi
nistratie gedaan. 
Ook al zijn het lange dagen ('zaken 
doen is topsport'), de heer Janson is 
nog rteeds een enthous•arte en ener
gieke middenstander. 'Kan-niet ligt op 
het kerkhof' is de gevleugelde uitdruk• 
Icing in de familie. Hij prijrt vooral de 
speciale delicatessen aan zoals allerlei 
soorten wijnen, buitenlandse kazen en 
verse vleeswaren. Daarnaart heeft zijn 
dochter, die inmiddels in de zaak 
werkt en alle nodige diploma's heeft 

~ 
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Nu we toch winke
liersherinneringen 
aan het ophalen 
zijn; plaatsen we 
nog enkele adver
tenties van winke
liers die in de wijk 
gevertigd waren 
en/of zijn. Deze 
advertenties zijn 
van 1955 en ko
men uit een pro
grammaboekje 
van de Buurt
en Speeltuin
vereniging "De 
Proffessoren
wijk". 

ga~ 
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een groot d~/ V ~nen die al 
Y•nhunfe . 

wonen. Hun h• . ~n ,n de w;;1r 'Çrmn~ri , 
en Wee van het b "9en aan het we/ 

gehaald (zal zij ooit de zaak overne
men 7) de Engelse thee-cultuur geïntro
duceerd. Speciale Engelse thee en 
theepotten zijn sindsdien te koop. Ook 
zijn vrouw heeft binnen de zaak haar 
eigen specialismen en deskundighe
den. 
Door het bezoek aan beurzen of de in
formatie van de groothandel worden 
regelmatig nieuwe producten in de 
winkel aangeboden. 'Dat moet ook 
wel', licht de heer Janson toe, 'de klan
ten zijn tegenwoordig veel kritischer 
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,evendig kïl, . ieuen een 

V 1e ,n de geschiedenis 
van onze Wij/r, 

dan vroeger. Ze willen nu snoepgoed 
zonder kleurstof of milieuvriendelijke 
artikelen of speciaal soort vlees. Maar 
niet alleen de vraag is diverser, ook 
het aanbod. Het aantal artikelen is te
genwoordig veel en veel groter dan 
vroeger. Dat is voor een bescheiden su
permarkt als die van mij natuurlijk las
tig. Je moet kiezen, je kunt niet alles in 
voorraad nemen.' 

De heer Janson is het dus nog niet zat. 
'De burgemeerterswijk is een heerlijke 
wijk om in te werken. Natuurlijk heb
ben we last van de concurrentie van 
grote supermarkten. Daar gaan vooral 
de jonge gezinnen hun boodschappen 
doen. Maar we hebben nog rteeds een 
vaste klantenkring. Die vinden onze 
service beter dan in de grote anonie
me zaken. Maar het gaat niet vanzelf: 
voor iedere klant moet je vechten.' • 
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Interview met Edith van Midde/koop, wijkchef Zuid door Ger Brust 

Samen met bewoners verantwoordelijk voor de wijk 

Wat we met wijkbeheer 
, gaat verder dan een goed 
den wijk, die weinig aanlei

klachten geeft. We willen de 
oude gewoonte van: • U vraagt en wij 
draaien· doorbreken. 
Want hoe ging het vroeger? Een bur
ger constateerde een probleem en gaf 
dat door aan de gemeente. Bij welke 
afdeling je voor welk probleem moest 
zijn, w as vaak onduidelijk. Of er ver
volgens w at aan het probleem werd 
gedaan, was een kwestie van afwach
ten. 

Met wijkbeheer werken we toe naar 
een situatie waarin de wijkploeg sa
men met de betrokkenen • de bewo
ners, de winkeliers, de jongeren • de 
beste oplossing voor het probleem 
zoekt . Dat is een heel andere manier 
van werken. Het betekent dat wij niet 
alleen maar uitvoeren, maar eerst in 
goed overleg de plannen maken.· 
Aan het woord is Edith van 
Middelkoop, sinds een half jaar chef 
van de wijkploeg in het zuiderlijk 
stadsdeel. Ze vertelt enthousiast. Haar 
verhaal onderstreept ze, gebarend met 
een shagje in de hand. Haar kopje kof
fie staat koud te worden. 

De afspraak voor een interview in het 
wijkonderkomen bij "De Bult" kwam 
vlot tot stand. Een van de dingen 
waaraan je kunt merken dat de wijk
ploeg Zuid graag contacten onder
houdt met de buurtbewoners. 

Jongeren 

Kun je al een concreet voorbeeld 
geven van de nieuwe manier van 
werken? 

• Ja, het JOP is daar een goed voor
beeld van. 
Een grote groep jongeren ·op een be
paald moment waren het er zo'n 80, 
ook uit omliggende gemeenten • zorg
de voor veel overlast in de omgeving 
van buurthuis Matilo en in de 

Rijndijkbuurt, de Dozystraat. Vooral 
geluidsoverlast. 
Samen met de politie en de LWO 
(Leidse Welzijnsorganisatie) hebben 
we contact gezocht met de jongeren. 
We hebben ze niet alleen maar aange
sproken op hun gedrag, we hebben 
ook goed naar ze geluisterd. En veel 
met ze rondgew andeld door de on
middellijke omgeving op zoek naar 
een goede plek waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten. JOP staat voor Jongeren 
Ontmoetings Plek, dat had je inmid
dels al door.hè 7 
We hebben die plek gevonden in het 
Roomburgerpark. De jongeren zijn er 
enthousiast over. Wij vinden het ook 
een goede locatie, want vanuit de f lats 
is er voldoende sociale controle. De 
wijkploeg gaat het onderkomen bou
wen. Wij zoeken nu nog naar een mo
gelijkheid de jongeren te betrekken bij 
de bouw van hun eigen ontmoetings
punt. 
Overigens, de groep is inmiddels flink 
geslonken. Voor een deel is dat een 
natuurlijk proces: als ze gaan werken 
of een vast vriendinnetje krijgen, blij
ven ze weg. Verder heeft de politie 
goed zicht op de groep.• 

Het /OP is bedoeld voor de oudere 
jeugd. 
Dat brengt me op de kwestie van 
speelgelegenheid voor jongere 
kinderen. Die is nogal karig in 
onze buurt. Gebeurt er voor die 
groep ook wat de komende t ijd? 

• Als ik me even beperk tot de 
Burgemeesters- en Professorenbuurt 
kom ik tot twee nieuwe speelgelegen
heden. Beide ook in het 
Roomburgerpark. Er komt een half
open speeltuin en ... 

Wat houdt dat in "een half-open · 
speeltuin? 

"De speeltuin wordt permanent toe
gankelijk. Maar op bepaalde uren zal 
er toezicht zijn door de mensen van de 
speeltuinvereniging "De Speelschans'. 
Dan gaat ook de deur van het schuur
tje open, waarin bijzondere speelwerk-

tuigen worden bewaard. 
We werken in deze fase van plannen
makerij al heel nauw samen met de 
speeltuinvereniging. · 

Wat was het tweede ini tiatief? 
• Er komt ook een carterbaan. De jon
geren in deze buurt hebben een prijs 
gewonnen in het IPP-project met hun 
voorstel voor een carterbaan. Omdat 
het nog wel even duurt voor die baan 
er ligt, zal er voor gezorgd worden, 
dat de kinderen van de Naschoolse 
Opvang bij het buurthuis Cornelis 
Joppens al wel met de beloofde au
tootjes kunnen spelen. Die worden dus 
alvast aangeschaft.· 

Wanneer denk je dat de plannen 
met het Roomburgerpark uitge
voerd worden? 

' Het zou mooi zijn, wanneer alles er 
volgend jaar staat. Maar we zoeken 
nog naar de financiêle middelen om 
alles te realiseren.· 

Naar de 5 Mei/aan 

Wijkbeheer werkt nauw samen 
met andere organisaties, zoals de 
politie en het L WD. Ze komen vast 
graag hier bij jou vergaderen. Dit 
is zo 'n idyllische plek. 

• Ikzelf heb regelmatig overleg met de 
groepschef van de politie en met de 
stadsdeelmanager van de LWO. Ook 
op uitvoerend niveau zijn er vaste con
tactmomenten van de teamleiders van 
wijkbeheer met de buurtwerkers en de 
contactambtenaren van de politie. 
Wij zitten hier nogal a-centrisch. Maar 
dat gaat veranderen. Volgend jaar 
trekken w ij in het gebouw naast het 
zwembad aan de Boshuizerlaan, hoek 
5 Meilaan. Dat is het onderkomen van 
het buurthuis Vogelvlucht. Het wordt 
grondig verbouwd, met name uitge
breid. Niet alleen de wijkploeg komt 
erbij, er komt ook een nieuwe Raad & 
Daadwinkel in. Zo'n multifunctioneel 
gebouw bevordert de laagdrempelig
heid voor de wijkbewoners van Zuid. 
Het is voor onszelf ook beter om mid-
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den in de wijk ons onderkomen te 
hebben. Al ben ik inmiddels verknocht 
geraakt aan deze werkplek. Ook heb
ben wij absoluut niet het idee dat wij 
op deze plek niet bereikbaar zijn voor 
de burgers. Soms gaat het vergaderen 
zelfs moeizaam, omdat de telefoon 
dan voortdurend gaat en wij ervoor 
gekozen hebben altijd bereikbaar voor 
burgers te zijn. · 

Wat waren je leukste contacten 
met bewoners? 

• Wij krijgen niet alleen telefoontjes, er 
komen ook bezoekers. Dat is leuk. 
Prima ook als kinderen ons benaderen. 
Laatst kwam er een groepje kinderen 
vragen of ze een hut mochten bou
wen. Dat is natuurlijk prachtig als je 
dan kunt zeggen: • Niet te groot, enne 
goed geheim houden, hoor. w ant ei
genlijk mag het niet. · 
Kortgeleden heb ik een brief terugge
schreven aan kinderen die zich zorgen 
maakten over de troep in de sloten, of 
de vissen daar niet dood van gaan. 
Natuurlijk zijn we gaan kijken. Ik heb 
ze kunnen vertellen dat ze zich geen 
zorgen hoeven maken: het water is 
van goede kwaliteit. · 

De wijkploeg in de volle 
breedte 

Eerlijk gezegd dacht ik dat de 
wijkploeg een groepje van 8 men
sen was. Maar ik zie aan jullie kan
tine dat het er veel meer zijn. 

' Het zijn er 301 laat ik dan ook maar 
even wat vertellen over hun werk
zaamheden. 
We hebben twee stratemakers. Die 
ken je inmiddels, want zij hebben er
voor gezorgd dat in de Van 't 
Hoffstraat het postkantoor, de dieren
winkel en de bakker beter toeganke
lijk zijn voor mensen met een handi
cap. 

Er zijn twee onderhoudsmedewerkers 
die bijvoorbeeld de speelwerktuigen 
repareren. Ook de beheerder van pol
derpark "Cronesteijn " maakt deel uit 
van de wijkploeg. We hebben een gro-

te groep tuinmannen, waaronder een 
eco-tuinman, en een ploeg vegers. 
Sinds twee maanden zijn er 4 toezicht· 
houders. Zij zijn aangesteld in zg. 
Melkertbanen. Zij hebben vooral een 
signalerende functie op allerlei terrei
nen. Van de kapotte lantaarn tot en 
met contacten met winkeliers en scho• 
len in de wijk. Ze werken twee aan 
twee en zijn enthousiast bezig. 
Dat geldt overigens voor de hele 

ploeg. 
De betrokkenheid van alle 30 mede-

werkers van wijk Zuid is groot. Ze ken
nen de omgeving op hun duimpje, we
ten precies waar je het over hebt als je 
belt over ten vtrzakt paaltje of een 
losse stoeptegel. 
In de paar jaar dat de wijkploegen nu 
zorgen voor het klein onderhoud is er 
niet alleen een band ontstaan met 
wijkbewoners, ook is het gevoel ge
groeid dat het ·hun'. wijk i_s. . 
De teamleiders mag ,k beslist niet ver
geten. In feite sturen zij: Harry 
Schreuder en Jan Scharloo de mede-



1t 1fofje 
GROENTE & FRUIT 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hottstraat 9 Leiden telefoon 071 5126738 Van 't Hottstraat 12 Leiden telefoon 071 5146831 

..fB_ F.J.W. Raaphorst & Zn ' ABN·AMRO De bank 

Van ' t Hoffstraat 21 Leiden telefoon 071 5123695 Zeemanlaan 39 Leiden 

DIERENSHOP 
Zeemanlaan 37 23 13 Leiden tel. 07 l 512 87 00 

postkantoor 
VAN HARTEVELD Van 't Hoffstraat 7 Le iden 

te lefoon 071 5122210 fax 071 5120802 

IJ 

Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't Hoffstraat 5 Leiden telefoon 071 5121977 

MARTHYS 
HAARSTUDIO 

Volop parkeergelegenheid 
Van 't Hottstraat 26 Leiden telefoon 071 5144157 

~•!• ~ Drng;stedj ~ Parfumerie 

✓

. 
Reform 

_9!!o.31J w.:. va, Ha,teveld 

Zeemanlaan 22 Leiden 

te lefoon 071 5123577 

werkers aan. Veel w11kcontacten gaan 
via deze twee mensen. 

Werken er ook vrouwen in de 
wijkploeg? 

"Bianca van Gent is onze administra
tief medewerker. Zoj doet ook het ba
liewerk, haar kun je dus ook aan de te
lefoon krijgen als je 5167614 belt, het 
telefoonnummer van de wijk ploeg 
Zuid. 
Verder hebben wij hier collega's van 
de Zijlbedrijven (de sociale werkvoor
ziening). JWG-ers en, zoals ik al vertel
de, vier mensen op een Melkertbaan.· 

Heb je wel genoeg tuinmannen? 
Het onkruid tiert welig op sommi
ge plekken in de wijk. 

"Wij werken niet met milieuonvrien-

Stratemakersshow 
Onambtelijk snel namen de stratema
kers uit de wijkploeg Zuid actie om 
een paar lastige problemen in het win
kelcentrum in de Van 't Hoffstraat op 
te lossen. 

delijke middelen. Dat betekent dat de 
onkruidbes1ijding veel arbeidsintensie
ver is geworden dan vroeger. Daar 
staat weer tegenover dat we de be
schikking hebben over een modern 
hulpmiddel als de borstelwagen. 
Een deel van het werk is ook uitbe
steed aan particuliere bedrijven. 
Overigens, als mensen zich noren aan 
onkruid in hun straat, dan kunnen ze 
daar zelf natuurlijk ook iets aan 
doen.· 

Jullie maken je sterk voor een 
nieuwe manier van werken aan de 
problemen in de wijk: dichterbij 
de burgers, meer overleg, ruimte 
voor creativiteit. 
Wat verwachten juffie van de wijk
bewoners? 

sorenwijk. 
Dat was 
kennelijk 
de eer te 
na van de stratemakers, 
want de volgende ochtend voor 8 uur 
was het euvel al verholpen. Niet door 
de drempel te verlagen, maar door 
simpelweg de stoep te verhogen. 
Inmiddels zijn ook de toegangen bij de 
dierenwinkel Eddy Bon en bij bakker 
Raaphorst door Martin Kluts en Ger de 
Wekker van een zacht glooi
ende oprit voorzien. 
Andere ondernemers in onze 
wijk die de toegankelijkheid 

• Abnact gezegd. dat mensen hun ei• 
gen verantwoordelijkheid nemen. Dat 
ze niet alleen een klacht bij ons depo
neren, of een probleem aankaarten, 
maar ook oplossingen aandragen. Een 
actieve, creatieve opstelling, kortge
zegd. In concreto hebben wij in de 
droogteperiode dit voorjaar de bewo
ners gevraagd de bomen in hun straat 
water te geven. Aan die oproep is ge
hoor gegeven. 
Want al hebben de medewe 
Zuid sterk het gevoel dat h 
is, de verantwoordelijkheid 
straat, buurt en wijk is ee 
ke verantwoordelijkheid. 

Dat geldt natuur-
lijk ook voor wijkbewoners, die moei
lijkheden ondervinden in de openbare 
ruimte. De beruchte losse stoeptegel 
kan heel snel tot het verleden beho
ren, als bewoners en wijk ploeg goede 
contacten onderhouden. • 

Tijdens de wijkschouw (waarover el
ders in deze krant meer informatie 
staat) was hen indringend duidelijk 
gemaakt, dat de drempel van 't 
Snuffelhoekje, waar ook het posta
gentschap zit, lastig te nemen is voor 
mensen met een kinderwagen of een 
buggy. Ook ouderen, die slecht ter 
been zijn, ondervinden hinder van der
gelijke obstakels. Vooral last ig is zo'n 
te hoge drempel voor mensen die ge
bruik moeten maken van een rolstoel 
of een scootmobiel. Ze moeten uit ar· 
moede naar het hoofdpostkantoor in 

van hun winkel willen ver
beteren, kunnen bellen met 
de wijkploeg Zuid, telefoon 
5167614. 

I IVan,f,IUIJ 1y,I /und, 
' rrnwrn ~ •uuul grhandiNptt 

de Breestraat. 
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Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071-5132462 

Beste Mensen, 

Hiermee bieden wij u ons programma 
aan voor het seizoen 1996 - 1997. Een 
aantal activiteiten staat al langer op ons 
programma en een aantal is nieuw. 
Voorstellen voor nieuwe activiteiten 
zijn altijd welkom en als het mogelijk is 
deze in het programma in te passen 
(eventueel met uw hulp) zullen we dit 
zeker niet laten. 

Hopelijk zit er weer wat naar uw keuze 
bij en wilt u zich aanmelde n. Dit kan 
schriftelijk door invulling van het 
strookje en telefonisch door te bellen 
met het buurthuis. Indien het antwoord
apparaat aanstaat kunt u inspreken. wij 
bellen u dan zo spoedig moge lijk 
terug. 

Door een verregaande samenwerking 
me t de Ouderen Activiteiten Commis
sie (OAC) vindt u ook de ouderen acti
viteiten van Cornelis Joppensz hie r 
opgenomen en het programma van ' 'De 
Linde"in de Herenstraat. 

Marianne Zweekhorst 

KINDERKLEDINGBEURS 
De datum van de lcinderlcledingbeurs is 
18 uptember. Het betreft hier winter
kleding. U kunt bij ons terecht voor de 
verkoop en inkoop vanaf d e kleinste 
babymaat (beperkt aantal) tot de tie
nerlee ftijd. U levert de lcleding schoon 
en heel in, voorzien van een etiket. 
Deze etiketten kunt u afhalen bij het 
buurthuis vanaf 28 augustus. U bepaalt 
zelf de prijs van de lcleding, 801/, van 
de verkoop is voor u en 20¾ voor het 
buurthuis. 
INBRENG: DINSDAG 17 SEPTEMBER 

14.00 - 16.00 UUR 
20.00 - 22.00 UUR 

VERKOOP: WOENSDAG 18 SEPTEM 
BER 13.30 - 16.00 UUR 

GROTE NAJAARSBEURS 
modeluelnen enz. 
Zaterdag 23 november 10.00-15.00 uur 
vindt er in buurthuis Cornelis Joppensz 
weer een grote b eur s plaats . 
Liefhebbers van modelueinen kunnen 
hun hart ophalen in het buurthuis. 
Er zal veel tweedehands treinmateriaal 
aanwezig zijn. De bekende modeltrein
me rken Märklin; Fleisc hma nn en 
Minitrix zijn van de partij. Behalve trei
nen is er allerlei toebehoren te koop 
zoals huisjes, slagbomen en statioMe
tjes. Tevens is er een mogelijkheid tot 
taxatie en reparatie van treinen. 
informatie en tafelreservering: tel. 
5132462 (algemeen); 5124011 (treinen). 

,-- ----------------- -------------------------------------------- ---- ----- --... --: 
' ' 

AANMELDINGSFORMULIER SEIZOEN 1996 - 1997 

NAAM 

ADRES 

POSTCODE 

TEL.NR. 

GEB.DATIJM 

1••····························· ····························································· 

, .............................. , ............................................................ . 

; ..... .. .... ... .... . PLAATS; ........ .. ............... ............... .. .. ...... .. . . .. 

, .................................... , ................................................. ..... . 

..................................................... ................ ........................ 

CURSUS(SEN) ; .... .... ...... ... ..... ...... ....... ... ............................... ...... .... ... .. .... .. . . 

......................................................................... .................... 

SPEELGOED BEURS 
Op deze zelfde dag , 23 november, kunt u ook 
alvast uw slag slaan met inkopen voor de verjaar
dag van de Goedheiligma n. Er wordt weer een 
speelgoedbeurs gehouden eveneens van 10.00 -
13.00 uur. 
De speelgoedbeurs werkt hetzelfde als de kinder
lcledingbeurzen, u levert (gebruikt) speelgoed in 
en wij verkopen voor u. Uiteraard moet he t nog 
compleet zijn en niet kapot. 20¼ van de verkoop is 
bestemd voor he t buurthuis. Grijp d eze gelegen
heid aan en ruim de zolder op. Ook (jeugd) boeken 
zijn welkom. 
INLEVEREN: VRJJDAG 22 NOVEMBER 

9.00-15.00 UUR 
VERKOOP : ZATERDAG 23 NOVEMBER 

10.00-13.00 UUR 
AFREKENEN: WOENSDAG 27 NOVEMBER 

9.00-13.00 UUR. 

Voor het bezoek aan de beurs geldt ee n entree
prijs van/ 2,- voor volwassenen en/ 1,- voor de 
jeugd tot 15 jaar. 

BINGO 
De donkere, lange winteravonden komen er weer 
aan. In het buurthuis kunt u uw tijd gezellig door
brengen met bingo. Eens in de maand op vrijdag
avond vanaf 20.15 uur. Met een beetje geluk zijn er 
leuke prijzen te halen. 
De bingo-avonden zijn op vrijdagavond, op 4 
oktober, 1 november, 6 december en 3 januari 
1997. Noteer alvast in uw agenda. 

TREINENBAAN 
Ook dit seizoen kunnen de treinliefhebbers terecht 
in het buurthuis bij de modeltreinbaan die door 
ee n groep hobbyisten is aangelegd. Met of zonder 
eigen treinmateriaal (wisselstroom Märklin of 
gelijkstroom, Fleischman, Lima) kan op deze 7 ,5 
meter lange baan gereden worden. Dit aanbod 
geldt voor zowel volwauenen als voor kinderen 
(onder begeleiding). Data: zaterdag 28 Hptem
ber en zaterdag 26 oktober. tijd 14.00 - 16.00 uur 

MAANDAG 
NAAILES 
Bij de naaigroepen leunt u onder deskundige lei
ding kledingstulclcen naar eigen keuze vervaardi-

gen aan de hand van kant en klaar patronen. Er zijn 
patroonbladen aanwezig. Zowel beginners als 
gevorderden zijn welkom. Bij de ochtend groep op 
dinsdag wordt, indien men dit wenst, in overleg 
met de docente oppas geregeld, maar de kosten 
hiervan worden wel door de moeders gezamenlijk 
betaald. 

Kosten 
Tijd 

Start 

/ 126,- ( 14 lessen tot kerst) 
maandagochtend 9.30 - 11.30 uur 
dinsdagochtend 9.30 - 11.30 uur 
dinsdagavond 20.15 - 22.15 uur 
donderdagavond 20.30 - 22.30 uur 
9 september 
JO september 
12 september 

BLOKFLUIT 

In het buurthuis starten weer lessen voor begiMers 
op de blokfluit. Het biedt kinderen de mogelijk
heid om kennis te maken met het instrument e n 
noten te leren lezen. In kleine groepjes van maxi
maal 5 kinderen. Geef snel op want "vol is vol". De 
kinderen moeten wel zelf kunnen lezen i.v.m. het 
oefenen thuis. Voor de lessen voldoet een plastic 
Yarnaha blokfluit. 

Kosten 
Tijd 

Start 

/ 63,- (14 lessen tot kerst) 
maandagmiddag 16.00 - 16.30 uur 

16.30 - 17.00 uur 
9 september 

CALLANETICS 
Voor dames, die hun figuur willen verbete~~n en 
de spiere n wille n versterken, bied•~ WlJ een 
mogelijkheid. Deze activiteit is een comb111atie TilI\ 



grondoefeningen en Callanetics. Trek gemakkelij
ke kleding aan en neem een handdoek mee. Veel 
soepelheid toegewenst. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 67 ,50( 15 lessen tot kerst) 
maandagmiddag 11.45 - 12.45 uur 
9september 

TECHNICA 10 
Dit is een cursus voor meisjes tussen de 10 en 12 
jaar. Deze keer komt de cursus metaal in het buurt
huis. Door middel van het buigen van draad, het 
knippen van metaal en het verder bewerken maak 
je de leukste dingen. Als je al een cursus metaal 
hebt gedaan is dat geen bezwaar want er worden 
andere onderwerpen gekozen om te maken. De 
leiding ia in handen van Anja Schollen en Saskia 
Kuivenhove. 

Kosten 
Tijd 
Start 

ENGELS 

/ 30,- 8x herlstvak. valt uit. 
18.30 - 20.00 uur 
16 september 

De cursussen Engels vervolgen hun programma. 
Wanneer u belangstelling heeft kunt u contact met 
ons opnemen. De groepen werken op verschillend 
niveau waaraa.n u, afhankelijk van uw kennis en in 
overleg met de docente, kunt deelnemen. 

Kosten 
Tijd 

/ 67 ,50 (15x tot kerst) 
maandagavond 19.15 - 20.15 

20.15 - Zl.15 
Start 9 september 

llQU.lllU:LLEREN 

Tijdens deze cursus wordt er afwisselend aandacht 
besteed aan de beginselen van tekenen en het 

aquarelleren. Beginners , maar ook gevorderden 
zijn welkom. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 126,-- (14x tot de kerst) 
maandagavond 20.15 - 22.15 uur 
9 september 

DINSDAG 
QUILTING BEE 

Iedere derde dinsdagochtend van de maand staan 
de dames al voor de deur. Gezellig met andere 
quilten samen nieuwtjes en nieuwe patronen uit
wisselen. Van elkaar leren en als je er niet uit komt 
is er een deskundige aanwezig die de juiste aan
wijzingen kan geven. De ochtende n zijn vrijblij
vend en u bent van harte welkom met uw hobby. 

Kosten 
Tijd 
Start 

FRANS 

/ 1,50 deelname per keer 
dinsdagochtend 9.30 - 11 .30 uur 
17 september, 
15 oktober, 
9 november en 
17 december 

Er ia een groep Frans sprekende mensen, die met 
gebruikmaking van het boek "c'est ca" deel 3 , 
wekelijks bijeen komen. Ze willen hun kennis van 
de taal bijhouden, door conversatie, artikelen en 
de grammatica uit het boek. Indien u een redelijk 
niveau heeft bent u welkom om de eerste les bij te 
wonen en kennis te nemen van de spreekvaardig
heid van deze groep. In overleg met de docente 
kunt u dan mogelijk insteken. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 63,- (14x tot kerst) 
dinadagochtend J 1.00 - 12.00 uur 
10 september 

BOUTSNEDES 
Voor kinderen van 8 tol 13 jaar is er een nieuwe 
cursus. Met een houtsnede kun je een mooi plaatje, 
een leuke tekening of een gekke of stoere afbeel
ding meerdere keren afdrukken. Lijkt het je leuk 
om een heleboel dezeUde of verschille nde plaatjes 
te drukken kom dan naar de cursus. Je hoeft niet 
fantastisch goed te kunnen tekenen, het leuke is 
dat iedereen het kan. Met een plaatje kan je e en 
heleboel leuke dingen doen. Kaartjes, uitnodigin
gen, bedrukt papier zijn bij voorbeeld d e dingen 
die je met een houtsnede kunt maken. Je leert hoe 
je een afbeelding op hout zet, daarna hoe je die uit 
het hout snijdt en ve rvolgens hoe je je eigenge
maakte afbeelding afdrukt. 

Kosten 
Tijd 
start 

BRIDGE 

/ BO,- incl. materiaal 12x 
dinsdagmiddag 16.00 - 17.30 uur 
17 september 

Op dinsdagmiddag worden de noord-zuid en oost
west lijnen uitgezet en over bieden en uitspele n 
gesproken. Als deze termen u wat zeggen kunt u 
misschien wel mee bridgen op de dinsdagmiddag. 
Ook als u voor de thee en koffie wil zorgen of ande
re hand- en spandiensten wil verzorgen bent u van 
harte welkom. Kom de eerste middag dat we in 
het nieuwe seizoen kaarten gerust eens langs en 
informeer naar de mogelijkheden. 

Kosten 
Tijd 
Start 

KOOR 

/ 7 ,50 per maand 
dinsdagmiddag 
10 september 

13.30 - 17.00 uur 

Het koor voor volwassenen is vooral aan de slag 
met meerstemmig repertoire waarin het beste van 
de popmuziek de revue passeert. Er wordt gewerkt 
met een "songboek" aanpak. Laat u horen en ver
rijk het koor met uw klankkleur. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 94,50 (14x tot kerst) 
Dinsdagavond 20.00 - 21 .30 uur 
10 september 

WOENSDAG 
ZAND KAARTEN 

Door gebruik te maken van een zandstrooi tech
niek en "mallen" kunt u de mooiste (kerst)kaarten 
maken. Het is misschien nog vroeg om a l aan 
Kerstmis te denken, maar wel kunt u nu uw kaarten 
alvast maken. 

Kosten 
Tijd 
Data 

/ 25,- inc l. mate riaal, excl. zand 
Woensdagochtend 9.30 - 11.30 uur 
16, 30 okt. 13, 27 nov. en 11 dec. 

KINDERXLUP 
Iedere woensdagmiddag is er voor kinderen van 6 
- 10 jaar klup. Er worden met verschillende mate
rialen en technieken de mooiste creaties gemaakt. 
Kosten f 45,- (15x tot kerst) 
Tijd woensdagmiddag 13.45 - 15.00 u. l" 

15.30 - 16.45 uur 
2e 
Start 11 september 

DONDERDAG 
MOEDER EN PEUTER 

In september start een ontmoeting•- en speel och
tend voor moeders en peuters. De kinderen kun
nen lekker spelen, terwijl moeders een kopje kof
fie drinken met elkaar. U hoeft zich niet aan te mel
den het is een open inloop. 

Kosten 
Tijd 
Start 

NAAILES 

/ 1,- per keer 
donderdagochtend 9.30 -11.30 uur 
12 september 

Zie de informatie op maandag 

ALLEENGAANDEN 

Dit is een gezellige groep mensen die elkaar 1 
maal per maand op de eerste donde rdag van de 
maand ontmoet en te vens afspraken met elkaar 
maalct om eens een goed boek te lezen, naar het 
theater te gaan of om eens op de Veluwe te gaan 
fietsen. Alles wat gezellig ia om met ellcaar te doen, 
kan ingebracht worden. Met z'n tweeë n of met z'n 



tienen. Wilt u verdere informatie of u opgeven om 
te komen donderda9 5 september ? Neem dan 
even kontakt op met: Ria van Alphen, tel.;580 41 49 

Tijd 20.00 - 22.30 uur 
Start 5 september, 

iedere Je donderdag vd maand. 

VRIJDAG 
CALLANETICS 

Wilt u Iris en fit aan het weekend beginnen? Op 
vrijdagochtend van 9.00 - 10.00 leunt u mee doen 
aan de callanetics als goed begin van de dag. Door 
middel van rustige oefeningen werkt u aan de 
opbouw of het behoud van uw conditie. Op muziek 
behandelen we arm, borst,builc, bil en been spie
ren. De start is met een ruime warming up, tussen 
de oefeningen door zijn rek- en strek oefeningen. 
De les wordt afgesloten met een uitgebreide cool
ing down. Aan het eind van de les voelt u zich ont
spannen en fit. Wilt u het ook eens proberen ? 
Iedere vrouw is van harte welkom. Kom gerust 
langs voor een proefles. 

TEKENLES KINDEREN 
Voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 
jaar, is er de mogelijkheid de basiskennis van het 
tekenen onder de knie te krijgen. Met gebruilana
king van houtskool, inkt, ecoline, olie-
krijt en plakkaatverf worden de diverse technieken 
gebruikt. 
mogelijkheid om bepaalde druktechnieken uit te 
proberen. Het materiaal wat gebruikt gaat worden 
is heel verschillend. 

Kosten 
Tijd 
Start 

f 70,- (l lx tot de kerst) 
vrijdagmiddag 15.10 - 16.25 uur 
20 september 

KOOKKLUP 

Een keer in de twee weken is er een kookklup 
voor kinderen en mogelijk worden dil er twee. 
Onder leiding van een prima kok leer je met nog 
maximaal vijf kinderen een maaltijd klaar maken 
en je eet het daarna ook zelf op. In verband met de 
nu nog onbekende (school)roosters van de vrijwil
ligers is het niet mogelijk de dagen al van te voren 
bekend te maken. 

f 35,- voor 6 keer 
16.30 - 18.30 uur 

Kosten 
Tijd 
Stan 
bekend 

dag en startdatum worden nader 
gemaakt 

DIENSTENCENTRUM 
11DE LINDE'' 
Herenstraat 64 
2313 AM Leiden 
tel. 514 41 12 

55+ Activiteiten 

Maandag 
Dinsdag 

bridgen 
volksdansen 
gymnastiek 

Woensdag creatief 
naaien 
klaverjassen 

Donderdag tekenen/schilderen 
zang 

Vrijdag tekenen/schilderen 
sjoelen/soos 

13.00 - 16.30 
10.45 - 11.45 
13.45 - 14.45 
14.45 - 15.45 
10.00 - 11.30 
10.00 - 11.30 
13.30 - 16.30 
10.00 - 11.30 
14.00 - 15.00 
10.00 - 11.30 
14.00 - 16.30 

Stichting Ouderenwerk organiaeert op dinsdag- en 
donderdagmiddag tussen 12.00 - 13.30 uur een 
eettafel. Opgave tel. 514 41 12 

De pedicure hee lt hier op maandag en dinsdag 
spreekuur op afspraak. 

Een noodkreet van een zangkoor. 
In dienstencentrum "De Linde" aan de Herenstraat 
ia al juenlang een zangkoor voor mensen van 55+ 
actief. 
He t koor heelt een zeer gevarieerd repertoire: 
Nederlandse maar ook Duitse liederen; het oude 
schoolrepertoire naast klassieke liede ren. 

Welke vitale 55 plusse rs zingen graag en willen de 
gelederen van dit koor komen versterken? Er is 
namelijk dringend behoefte aan uitbreiding van het 
koor, dat nu nog uit 10 leden bestaat. 
Voor de kosten - / 7 ,50 per maand - hoeft u het niet 
te laten. 

Kunt u nog zingen? Zing dan mee in ''De Linde". U 
kunt daar terecht op donderdagmiddagen, aanvang 
14.00 uur. U zult daar zeker met open armen ont
vangen worden. 

Op de lokatie van het buurthuis 
Cornelis Joppensz worden ook 
55+ activiteiten georganiseerd. 

Rooster 

maandag engels 10.45 - 11.45 
dinsdag bridge 10.00 - 12.00 
woensdag tekenen/schilderenl0.00 - 11.30 
donderdag creatieVhandv. 10.00 - 11.30 

Van het buurtwerk. 

Gedurende de vakantieperiode is in beperkte mate 
iemand in het buur thuis aanwezig. Terwijl half 
Nederland op vakantie is, wordt in het buurthuis 
nagedacht over het Plan van Aanpak 1997. 
Mist u dingen in de wijk; zijn er zaken waarvan u 
vindt dat daar nodig eens aandacht aan geschonken 
zou moe ten worden; heeft u suggesties te r verbete
ring van het leefklimaat in de wijk, laat he t ons 
weten. Indien mogelijk zullen wij daar zeker samen 
ml1.!l mee aan de slag gaan. 

-=----

WEEKROOSTER 
MAANDAG 
naailes 9.30 - 11.30 
callanetics 11.45 - 12.45 
NSO 15.00 - 18.00 
blokfluit 16.00- 16.30 

16.30 - 17.00 
TIO 18.30 - 20.00 
engels gev 19.15 - 20.15 
engels beg 20.15 - 21.15 
aquarelleren 20.15-22.15 

DINSDAG 
quilt 9.30-11.30 
naailes 9.30 - 11.30 
frans conv 11.00 - 12.00 
bridgemiddag 13.30 - 16.30 
nso 15.00 - 18.00 
houtsnedes 16.00 - 17.30 
naailes 20.15 - 22.15 
koor 20.00 - 21.30 

WOENSDAG 
zandkaarten 9.30 - 11.30 
nso 12.00 - 18.00 
kinderklup 13.45 - 15.00 

15.30 - 16.45 

DONDERDAG 
moeder en peuter 10.00 - 12.00 
nso 15.00 - 18.00 
alleengaanden 20.00 - 22.30 
naailes 20.30 - 22.30 

VRIJDAG 
callanetics 9.00 - 10.00 
nso 15.00 - 18.00 
tekenles kind. 15.10-16.25 

ZATERDAG 
treinbaan 14.00 - 16.00 

De nso is een afkorting van 
'NA SCHOOI.5E OPVANG" 
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Professoren- en Burgcmccsterswijk. 

Wc hebben weer leuke puzzels gekregen 
van Mariska Bcntvclzcn, Gijs 5. en Gijs Burg

meijer die we hier plaatsen. Ook st;ukjcs tekst van 
Josien Krispijn, Patrick etc Jong, en Marvin 'sieren· 
ete Speelplaat s. Helaas kunnen wc niet alle inzen
d,ngcn plaatsen, maar alle inzent:lcrs bedankt; voor 

je bet:lcnkscl. Allemaal veel lees en puzzel plezier. 
Stuur of breng je s tukje tekst, tekening of foto 
naar Jos Versteegen, Zoeterwoudses,ngel 39, 2313 

EJ Leit:len. Dooeeii. 
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Leden gratis adverteren 
De Wijkkrant biedt de leden als extra service gratis adverten
t ieruimte aan. Als u dus bijvoorbeeld op zoek bent naar een 
gebruikte kinderstoel of zelf van een overbodige salontafel 
af wil, dan kunt u daarmee in de Wijkkrant terecht. Neem 
contact op met Jos Versteegen, Zoeterwoudsesingel 39. 

Oppas gezocht: 
Wie vindt het leuk om voor babies te 
zorgen7 M.i.v. 2 oktober 1996 zoe
ken wij voor de woensdagen een op
pas aan huis voor onze tweeling van 
3 maanden. Tel. 514 75 70 

@
'. 

:.,0 

. 

Gezocht, overdekte stallingsruimte voor motor
fiets, in Burgemeesterswijk of omgeving. 
Tel. 514 78 23 

Wijkkrant bezorgers gevraagd 
U doet de wijkvereniging een groot plezier als u drie maal 
per jaar plusminus anderhalf uur de vereniging helpt met 
het verspreiden van De Wijkkrant. 
U kunt zich dan aanmelden bij Gerda Versteegen, 
Zoeterwoudsesingel 39, telefoon 512 17 31. 

"TRAIT D'UNION" 7 
- correspondentie serv ices • 

verzorgt -discreet en doeltreffend- uw persoonlijke en 
zakelijke correspondentie 

Nederlands - Engels• Frans 

ook fox-verzending binnen en buiten Nederland. 

Telefoon (071) 5 14 04 74 
Telefax ( 071) S 14 06 69 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

De Ambassadeur maakt dat 

taxi-rijden weer 

Q 71- 5 311 7 7 7 een genoegen 
kan zijn . 

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 
mevr. C. Monfils 
Kanaalstraat 1 2313 NN Leiden tel. 5120859 

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o. 
Dhr. J. van Glnkel 
Suringarstraat 20 2313 RV Leiden tel. 5141704 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schuttersveld 65 2316 ZZ. Leiden tel. 5222025 

Stichting Ouderenwerk Zuid Oost 
Oppenheim<traat 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 Wijkbeheer, 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. 5141777 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Vollenhovenkade 15 2313 GG Leiden tel. 5130958 

R.K. BaslSS<hool Sint Joseph 
Oppenheimstraat 8 2313 JE Leiden tel. 5132263 

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

Naschoolse Opvang Oe Baslsbende 
Oppenheimstraat 2 tel. 5124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoeterwoudsesingel 98/99 tel. 5124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggravenlaan 17a tel. 5121331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenhelmstraat 2 tel. 5131061 

Maatschappelijk werk sector Zuid 
Bevrijdingsplein 60 2321 BX Leiden tel. 5310228 (wo 9 -10 u.) 

Verzorgingshuis Lorentzhof 
Lorentzhof 1 2313 GA Lelden tel. 5149545 

Vereniging Professoren- en Burgemeestenwijk 
voorzitter: dhr.Gillft Landhftr, V.d.WNlltr. 57, tel.SI 
secretaris: dhr. Ronald Stokkel, De SitterlNII -0. 
penningmeester: dhr. Hein T-
p/a Teeuwen Assurrantiltl, De SltWfalm 89, 
lid: dhr. Steven Blok, 5t ieltjesstrht 14, te1. 514_ 

l 
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Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren 1 
- en Burgemeesterswijk. 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: . ......... . .. .... . ... . . . ........ . ............ ... ..... MN 1 

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

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

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

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

HANDTEKENING: 1 
1 
1 

stiltecentrum 

Jethro 
sprituPel centrum voor 
bewustwording en ontspanning 

Zaterdag 7 september 1996 10.30 -13.00 uur 

OPEN HUIS met kopje koffie en 
informatie over cursusprogramma. 

1 

Yog,1 

Yog,1 en meditatie 

Vrouw en Godin 

Dans en kracht 

Medit,1tie en bewustworchng 

Tai Chi en Chi kung 

~---------------------J Tant1cn integratie 

Dansen van Universele Vrede 

Pocesgerichte ,1~Irologie 

Spriritueel leerhuis 

Voetreflexologie 
De volgende Wijkkrant verschijnt half de
cember. De inzendtermijn van kopy en adver
tenties sluit op 

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

1 7 september Open huis in stiltecentrum Jethro aan de 
Cobetstraat van 10.30 tot 13.00 uur 

1 18 september Kinderkledingbeurs in buurthuis Cornelis 
Joppensz aan de Oppenheimstraat 

22 november deadline van de Wijkkrant voor kopy en 
advertent ies 

-~ 

23 november Speelgoed- en grote najaarsbeurs i~ buurthuis 
Cornelis Joppensz aan de Oppenhe1mstraat 

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een 

1 
container bij het Luba-pand op de Zeemanlaan alwaar men 
het oud papier kan afgeven voor een goed doel. 

l u fu 01 ~ H ~ 

De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren
en Burgemeesterswijk te Leiden. 

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

Vormgeving: Grafisch Buro Verste_egen Vormgeving 
Druk: Mostert & Van Onderen, Leiden 
Adres voor het inleveren van kopy _en adv,ertenties: 
Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ Leiden. 

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

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

~ . onder no. 40448253 

Omgaan met stress 

Bewustwording en bewust Zijn Lezingen Roger Rundquist 

folder, opgave en inl icht ingen: 
1 Cc Jédidjah en Han Duindam 
L betstraat 79, 2313 KB Leiden. te l: 513 25 76 

. TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

ZIJN POSTZEGELS 

JE LEVEN? 

WIJ VERZEKEREN 

BEIDE! 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 


