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Leiden december 1996 nummer 6 

WIJKKRANT 
Vereniging Professoren • en Burgemeesterswiik 

Laat protest tegen JOP 
De voorgenomen bouw van een 
Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP) in 
het Roomburgerpark Is de omwonen
den uiteindelijk toch nogal rauw op 
het dak gevallen. Na Hn bliksemactie 
spraken niet minder dan 250 bewoners 
van Moddermanstraat en omgeving 
zich in een !Mzwaanchrift uit tegen de 
komst van het JOP. Te laat. want de of
ficlll• termijn om bezwaar te maken 
was al verstreken. Ondanks deze fout 
neemt de gemeente Leiden de bezwa
ren wel degelijk serieus. 

Bewoners van de Professoren- en Burge
meesterswijk ergeren zich al enige tijd aan 
een groep rondzwervende jongeren. Ze 

verzamelen zich op bepaalde plaauen. ver
oorzaken overlast en worden dan weer 
weggestuurd. Ook de jongeren zi1n daar 
niet gelukkig mee. D.1arom hebben ze de 
gemeente een plan voorgelegd voor een ei• 
gen honk, In het Roomburgerpark, nabij de 
ingang van het terrein van de hockeyver-

Kerstsfeer op 
Wie dit jaar geen kerstboom in huis 
haalt kan In december toch genie• 
ten van de aanblik van een feeste
lijk versierde boom in de wijk. Op 
vrijdag 13 december as. om 
half vijf wordt op de Zeeman• 
laan de verlichting In een grote 
kerstboom (lengte ~ acht me• 
ter) ontstoken. De kerstman 
en wethouder/wijkbewoner. 
Hans de Goede zullen de 
handeling verrichten. De 
boom wordt met hulp 
van de gemeente 
Leiden en bouw· en 

enig ing. Aan de rand van de wijk zullen ze 
de buurt niet zoveel last bezorgen. is het 
argument. 
De omwonenden denken daar anders over. 
Zij vrezen dat het park ui vl'rloederen als 
gevolg van de aanwezigheid van een groep 
jongeren. De rust zal worden verstoord 
door brommers en scooters. de jongeren 
zullen vernielingen aanrichten en ouderen 
zullen zich niet meer in het park durven 
vertonen, zo wordt gesteld in het bezwaar• 
schrift. De JOP zou bovendien gebruikt 
worden door jongeren die voor het meren
deel niet eens uit de buurt afkomstig zijn. 
De omwonenden kunnen voor hun late be· 
zwaar-schrift niet het argument aanvoeren 
dat ze onvoldoende zijn geïnformeerd. In 
augustus is het pi.in al aan de buurt gepre
senteerd. en verder hebben zowel de ge
meente als De Wi1kkrant en het Leidsch 
Dagblad over het voornemen gepubliceerd. 
De plouehnge mauale bezwaren komen 
toch als een verrassing. Niet alleen voor de 

vervolg zit' pdgina J 

de Zeeman/aan 
aannemersbedrijf Bekooy b.v. ,n het plant• 
soen van de Zeemanlaan neergezet. Er is 

een hoogwerker nodig om de lampjes in 
de boom te h angen. De boom wordt ge
plaatst op initiat ief van de wijkvereni

ging, en verder dankzij de winkeliers-
vereniging Van 't Hofhtraat, wijk 
team zuid van de dienst milieu en 
beheer. De kinderen kunnen hun 

eerder ontvangen kleurplaat inle
veren. De kinderen met de 
mooist ingekleurde platen krij• 
gen een leuke verrassing. Maar 

alle kinderen krijgen heerlijke 
warme chocolademelkl • 



Grens 
Óm logo room w , d!liddijke afbakt• 
>1Î11g van de ru,jk. Du is er >1art111r• 
lijk uier. IIZ, ::,,11tk11 wel g,k ::ijn. 
li:t.111 war zouden ruc olh:mool 11ier 
mincn.? 
Toch rrekkc11 ""' i11 dc::e rijd wok 
etll soorr gre,u om ons hun. 11!1, 
dompelen oru als /,er roorc onder in 
de intimiteit van gtzi,i en familie. 
Aan de m e kam dw cm bcgrt11::ir1g. 
een ofsd1n-n1er1 voor. Aan de or,dcre 
kam is lrtr cradirio11ttl ook een rijd 
u,or be::ir111 i11g op o,u tigw ll!fXlr 
en ••. Jur lor wr, "de 011der". T,jd 
eigmliik voor gcmclij"ke ruimte. ~oor 
owr i• 'grc111un' hun kijktn. 
1-&ok is dor moe,1ijk , ,, u10rdJ ic er 
nier ,:,rolijk van. lf1onr wie is er 11011 
pcrfecr? Als ic nadc11kr m1ir _je 1:oon
dur.md op ie eigc11 grm::m. én rad, 
lw1uit11 10,, moed. De 111eau:>1 '"'" 
om gaat hu immers wd goed. Maar 
we kt 11r1c11 ze ollc111ool in 011::c 
omgevi,ig. Of wr tOt!g, van de relcvi
si~. Mttue11 dit werkelijk wanhopig 
zij11. Gcm huis mur, gcm e1t11, be
dreigd m opgc_joogd. Sonu ollew 110g 
11m tt:11 lc-wr1 waar ::e geen raad 111cc 
u-cu:n. 
Ondanks aflCJ is deumbu tm ei.id 
van hoop. Al uuwm vieren wi.i don 
de owrgang 0011 duisternis naar 
liclrt. uutrlijk en fig11urlijk. /,r de 
vri_je dogen dit daarbij ham, rusrm 
we 11ir. tff komen 101 0111 ulf en als 
J,e, goed is, pullen we daar cm bu rjc 
krach! uir. Ik dt11k da1 als i• jezelf 
"sr11rk" welr, .i• opeTI k11111 sraan 
wor a11dcm1. Nier 'grcn::cn dicht' 
e11 'eigen wlli. unr •, maar 1od1 een 
beetje ruimte makm ooor andcrm. 
En Lcidm is 1nulo1tc tm srad van 
en war vluch1tli11gm! Of=• 11011 lo
pmd komm, cm liclrt_jt w lg111d aan 
de nochre/ijlu hemt/, ::aais toen. Of 
door~ /11&/rr zoals 1eger,IJ)()(lrdig. 

0 ~-----

Avond van Burgerforum succesvol 

Meer dan 80 mensen bezochten de 
8urgerforumavond d ie op 14 oktober 
werd gehouden in buurthuis Cornelis 
Joppenu. Zij onderhielden zich met 15 
medewerkers van de dienst milieu en 
beheer, politie en de Leidse 
Welzijnsorganisatie. Na een algemene 
inleiding door Ed ith van Middelkoop 
werden tal van zaken onder de aan
dacht gebracht. Vaak ging het om klei
ne individuele problemen, zoals par
keerruimte voor een Invalide bewoner, 
een klacht over straatverlichting of er
gernis naar aanleiding van hondepoep. 
Maar ook grotere zaken, zoals de ver-

keersveiligheid op de De Sltterlaan, de 
komst van een JOP en de groenvoor
ziening paneerden de revue. Alle 
klachten en problemen zullen serieus 
worden bekeken. In een enkel geval 
(de plaatsing van een paaltje) werd al 
direct actie ondernomen. Ook in onze 
wijk blijkt het burgerforum dus in een 
behoefte te voorzien en weten mensen 
deze kortere weg naar de gemeente te 
waarderen. • 

Temidden van een grote groep roehoor
de11 geeh gemeentefijk onnwrptter 

Nanda v.,n Beest uil/eg over de 'groen
plannen· van dl! gt!mt!t!ntt! in on1~ wijk. 

Project inbraakpreventie komt 
moeizaam op gang 
De politie van het wijkbureau Zuid 
heeft moeite om voldoende aan
spreekpunten te vinden voor haar in
braakpreventieproject in de Burge
meesterswijk. Op de oproep van de po
litie in de vorige wijkkrant is niet erg 
enthousiast gereageerd ..• Daar zijn di• 
verse oorzaken voor aan te wijzen. We 
hebben via het buurtwerk nog niet 
voldoende mensen kunnen bereiken. 
en niet iedereen heeft natuurlijk tijd 
voor dit soort vrijwilligerswerk. Toch is 
het voor de leefbaarheid van de wijk 
van groot belang dat dit project van de 
grond komt", zegt contactmedewerker 
Martin Cuvelier. 

In de Burgemeesterswijk wordt relatief 
veel ingebroken. Daarom is de wijk ge
selecteerd voor een tamelijk uniek pro• 
ject. ,.Tot op heden werden mensen al• 
tijd na een Inbraak door de politie 
voogelicht over de wijze waarop zij 
herhaling kunnen voorkomen. Dat zal 
blijven gebeuren, maar we richten ons 
met het nieuwe project op alle facto
ren die bij inbraken een rol spelen'", 
zegt projectmedewerker Willem van 
Vliet ... Letten de mensen wel voldoen
de op in hun straat, of leven ze volle
dig langs e lkaar heen. Zijn ze bereid de 
pol it ie te bellen als ze iemand zien die 
niet in de buurt thuishoort. Hoe zit het 
met de omgeving. Is er veel groen aan 

de achterkant van de huizen, waar
door inb rekers onopgemerkt hun slag 
kunnen slaan. En zijn de bewoners van 
een straat bereid samen te w erken om 
hun woningen minder aantrekkelijk 
voor inbrekers te maken", aldus Van 
Vliet. 

Volgens Cuvelier merken inbrekers 
gauw genoeg als ze in een wijk makke• 
lijk hun slag kunnen slaan, als de socia
le controle bijvoorbeeld gering is . .,Ie 
ziet het aantal inbraken dan stijgen. 
Als de bewoners echter een gesloten 
front vormen tegen inbrekers, door bij 
voorbeeld op elkaars huizen te letten, 
is de wijk voor inbrekers veel minder 
aantrekkelijk. Het risico om gepakt te 
worden is dan namelijk veel groter."' 
Contactpersonen In de wiJk kunnen 
fungeren als de ogen en de oren van 
de politie. ,.Het gaat om mensen die 
veel contacten hebben In hun omge• 
ving. Zij kunnen dienen als aanspreek
punt voor de bewoners, voor de poli
t ie, het gemeentelijke wijkbeheer en 
het welzijnswerk. Als iedereen samen
werkt kan het aantal inbraken sterk 
worden teruggedrongen", aldus Van 
Vliet. Cuvelier beseft dat het niet mak
kelijk zal zijn de zaak op poten te zet
ten. ,.Maar als de samenwerking een
maal loopt zal de betrokkenheid met 
de buurt zich als een inktvlek o 

Sociëteit 11Vredes
kerk-60 Plussers11 

Wist u dat er elke woensdagmiddag 
een soos voor 60-plussers wordt gehou
den in de Vredeskerk. Er is gelegenheid 
voor een spel, om te klaverjassen. maar 
ook tijd voor een gesprek en aandacht 
voor elkaar. Er heerst een gezellige 
sfeer. Zoekt u gezelligheid en gezel
schap, dan bent u tussen twee uur en 
half drie hartelijk welkom in de kuip
zaal (ingang achterzijde). 
Ook voor rolstoelers is de zaal goed be
reikbaar. De haltes van de bussen 40 en 
42 en van 13 en 14 zijn vlakbij. 
De bezoekers geven u graag informa
t ie, maar u kunt ook bellen naar me
vrouw De Groot (5124432) of mevrouw 
Stikkelorum (5123262). 

ui tbreiden. Als mensen merken dat de 
buurman aan Inbraakpreventie doet 
zijn ze geneigd hem na te volgen. 
Uiteindelijk zullen de bewoners zich 
veel veiliger voelen in hun wijk, en dat 
gevoel heb je natuurl ijk niet als er veel 
wordt Ingebroken", zegt Cuvelier. 

Wijk bewoners d ie als aanspreekpunt 
willen fungeren kunnen terecht bij 
Bureau Zuid, tel. 5258822 of 
5258823. • 

--. . . 

vervolg ·uar protest regen JOP' 

gemeente, maar ook voor het bestuur 
van de wijkvereniging. ,.W1I hebben 
niets van deze mensen gehoord'". zegt 
secretaris Ronald Stokkel van de w11k
vereniging. ,.Ook de wijkvereniging 
Vindt het niet leuk dat een gedeelte 
van het park wordt opgeofferd aan 
een hangplek. Maar aan de· andere 
kant moet je ook iets doen voor de 
iongeren. Voor de oudere jeugd is er 
vrijwel nieu te doen In de wijk. Niet ie
dereen is lid van de hockeyclub, som
migen rijden het l iefst op hun brom• 
menje rond en ook met d ie jongeren 
moet je rekening houden", zegt 
Stokkel. • 

Zie ook pagina 4 en 5. 

Bestemmingsplan stand van zaken 
Het ontwerp-bestemmingsplan voor de 
Professoren- en 8urgemeesterswijk is 
aangepast naar aanleiding van de in
spraakreacties van bewoners en de 
wijkvereniging. Er zijn bijvoorbeeld 
wijzig ingen opgenomen ten aanzien 
van kantoor- en praktiJkruimten. Het 
bebouwingspercentage van het scho
lengebied aan de Oppenheimstraat is 
verlaagd. Ook is de vergenomen bouw
lokatie op de hoek van Treublaan en 
Kanaalweg in het plan vervallen. 
Voorts een wijziging in de toelich
ting/motivering ten aanzien van de ge
plande brug over het kanaal in het ver
lengde van de Meijers- en Uhlen• 
beckkade. Nader onderzoek zal nog 
plaatshebben naar de mogelijkheid 
van een sneltram langs de zuidkant 
van de spoorlijn Leiden-Utre<ht 
(Treublaan). 

Tenslotte nog een mededeling over de 
bouw van een JOP in het Roombur
gerpark. Hoewel de bezw aren te laat 
zijn binnengekomen zal het punt als
nog in een raadscommissie worden be
handeld. Bezwaarmakers kunnen hun 
zegje doen, waarna de commissie een 
positief of negat ief advies zal geven. 
Daarna staan diverse beroepsmogelijk
heden open, als het gemeentebestuur 
besluit om de bouw van de JOP toch 
doorgang t e laten vinden. • 

Procedure 
bestemmingsplan 
Voorontwerp 
V- Inspraak 

res W<"<en (t/m 29 olc1ober 1995) 
• Commentaar van College van 
Burgemeester en Wethouders 

Ontwerp 
- ZienS\\>1Jle indienen b1J 
Gemeenteraad vier wrken 
Raadscomm1ss1e mondeling 
toelichten 
Gemeenteraad - va,utellen 

Vastgesteld be<temmmgsplan 
• Bedenkingen indienen b1I 

Gedeputeerde Staten vier weken 
• Gedeputeerde Staten • hoomt

ung 
• Gedeputeerde-Staten · goed

keuren 
Goedgekeurd bestemmingsplan 

(treed In werking tenzij verzoek
om schorsing) 

• Beroep bij Raad van State 
z:eswrken 

- Afdeling Bestuursrechupraak 
Raad van State · hoorzlnlng 

- Afdeling Bestuursrechtsspraak 
Raad van State • uiUpraak 

We wachten nog steeds op het com
mentaar van het Coli~• van B. & W. 
over het voorontwerp. 



Ingezonden brief 

'Roomburgerpark wordt verkapt pretpark' 
Met krOtTlme tenen en enig tan
denknarsen heb ik het intentiew 
met Edith van Midcle1koop (wiJk· 
chef Zuid) in De Wijkkrant (augus• 
tus, nummer SI gelezen. Eigenlijk 
heb Ik mezelf beloofd °"" rM niet 
mMr op te winden over dwalin• 
oen van dt overheid mur voor 
het orakelen van mevrouw van 
M idclelkoop met t,emlcklng tot de 

plannen voor het 
Roomburgerpart<. maak ik griilag 
nog even een uitzondering. 

Enthousiast vertelt mevrouw van 
Middelkoop over de JOP (longeren 
Ontmoetings Plek) die in het 
Roomburgerpark zou moeten komen. 
Het JOP blijkt een eufemisme te zijn 
voor een onderkomen waar jonge ren 
lusteloos bij elkaar kunnen hangen. 
De JOP is bedoeld voor een 80-tal jon· 
geren die v00< overlast hebben ge-_ 
zorgd in de omgeving van buurthuis 
Matilo. de R11nd1Jkbuurt en de 
Oozystraat. Zij worden strak! beloond 
voor hun overlast en kunnen binnen• 
kort legaal rondhangen en herrie ma
ken op een gesubsidieerde hangplek 
De overMid in de ro l van opvoeder tol 
lusteloosheid. 
Wijkbeheer Zuid, de politie en de L WO 
(Leidse Welzijnsorganisatie) Mbben 
gezamenlijk een geullig plekje in het 
Roomburgerpark gevonden ma;ir be· 
seffen kennelijk niet dat ze slechts het 
probleem verplutsen. 
Mur, zo meldt mevrouw Middelkoop 
in het interview, de bewoners uit de 
flats nabij het Roomburgerpark kun
nen voor so<i,le controle zorgen. Zij 
mogen dus da1gene gaan doen waar 
de gemeente heeft gefaald. Uiterst dis• 
cut,bel en geva;irlijk. Waar dit in extre
me gevallen toe kan leiden, hebben we 
onl1ngs kunnen zien In de lusthoflaan 
wa,r bewoners wel een geheel eigen 
inttrpretatie van het begrip sociale 
controle hebben laten zien. 

Nu hoeven bewoners In de buurt van 
de h11ngplek niet al te benauwd te zijn 
wint de ervaring in Leiderdorp heeft 
geleerd dil de d00< de gemeente aan• 
gewezen hangplekken worden g ene-

qy- - -~ 

d 1 . d• wlJ'de omtrek van 
geerd en il ,n • d ' 
d OP's (Ontmoetings Plaatsen) er on• 
g:n worden vernield en inCim1datoes 
worden gepleegd. Gebruikers van het 

bo De Kameleon doe n hierover 
ge uw . 
een boekje open in het Le1~sch. . 
Dagblad van 12 november Jl. M11sch1en 
dat mevrouw van Middel~oop eerst 
eens ten rade kan gaan bij haar colle 
ga's in Leiderdorp voordat ze haar JOP 

gaat inrichten. 
In deze gemeente kwamen in de 
maanden augustus en september '."aar 
liefst 86 meldingen van overlast bon
nen. Overlast blijft het kernwoord op 
zowel de •illegale· hangplek ken als 

de legale OP's. 
Overigens ontkracht mevrouw van 
Middelkoop in heuellde interview de 
noodzaak tot een JOP door te verkla
ren di t de groep voor een gedeelte uit 
omliggende gemeenten (71) komt en 
inmiddels flink geslonken is. 

Ook kondigt mevrouw van Middel
koop een HOS (Half Open Speeltuin) 
aan, komt er een carterbaan en bij ge
rucht heb ik vernomen dat ook een 
skeelerbaan in de pen zit. 
Met een speeltuin zal niemand proble· 
men hebben maar met d e huidige 
plannen zou ik speeltuinvereniging 
·oe Speel1<hans" wel het advies wille n 
geven om er goed op te lenen dat hun 

toekomstige HOS geen HOJOPVHos 
(Half Open Jongeren Ontmoetings 
Plek Voorheen Half Open Speeltuin) 
word t. 
Ernstige twijfels heb ik aan de carte,. 
en skeelerbaan in het Roomburgt,. 
park. 11 h ier nu werkelijk zo·n behoef. 
te aan? 
Ik krijg s)erk de indruk dat er een lln

tal besluiten genomen gaan worden 
waar uiteindelijk n iemand echt op zit 
te wachten. Voord at we het weten k 
het mooie. ruime Room burg er park op. 
gesplitst in een verkapt pretpark en 
zullen we dit n iet meer terug kunnen 
draaien. 
Tegen een goed uitgeruste speeltuin 
zal ik absoluut geen bezwaar m,ken 
maar de o verige plannen voor het 
Roomburgerpark lijken ingegeven 1, 
zijn door de huidige tijdgeest en zul
len binnen de kortste keren achter• 
haald blijken. 
Een reden voor de verantwoordehJktn 
om zich nog eens achter de oren te 
krabben en er voor te zorgen dit in 
grote lijnen het Roomburgerpark bliJft 
wat het was: een prachtig park wur 
iedereen kan recreêren met m pt<t 
voor de natuur. o mwonenden en 
mede-gebruikers. 

Rik Haut lblch 
Auc11traat 71, 1311 GH Ltidfn 

Jongeren al jaren op zoek naar eigen honk 

1De buurt moet ons echt hebben 1 

De Jongeren Ont moetings Plaats 
In het Roomburgerparti had er in 
november eigenlijk al moeten 
staan. M aar wederom gooiden 
omwonenden roet In het eten. 
Voor Monique de Wit (11), lnlti• 
t lefneemster van de JOf', 11 het 
geen verraulng. #De buurt laat 
ons nooit met rust. De omwonen
den moeten ons altijd hebben. Wij 
hebben het altijd gedHn. Het 
liefst zouden H geloof ik hebben 
dat we van de aardbodem ver
dw ijnen#, zegt De Wit. 

Voor Monique en haar vrienden en 
vriendinnen. in totaal tegen de 1 Sjon• 
geren. is de JOP eigenlijk toch al te 
laat. ·we worden ouder en sommigen 
zullen al op zichzelf gaan wonen. De 
groep valt dus uit elkaar. Maar we wil
len dit toch voor elkaar krijgen voor 
de jongeren d,e na ons komen. Ik heb 
b11voorbeeld een jonger zusje. Het zou 
prachtig zijn als zij straks wel een ei
gen plek heeft en niet overal wordt 
weggestuurd.· 
B11na overal in de wiJk heeh de groep 
wel gestaan. Bij de school en het 
buurthuis aan de Oppenhe1mstraat bij 
het Bonaventuracollege aan de Burg• 
gravenlaan, bij het gymnasium aan de 
Fruinlaan, bij de Petruskerk, b11 de 
Mati lotunnel. ze lfs op afgelegen 

plaatsen a ls wie
lerpark De Bult en 
het Cronestein• 
park aan de ande
re kant van het 
water. Maar over
al moesten de 
jongeren. al dan 
niet onder politie
begeleid ing, ver
trekken. 

Bang 
· rn het Crone• 
steinpark moch
ten we niet staan, 
want we maakten 
de wandelaars 
bang. Dat soort 
argumenten. In 
het Room-

burgerpark zitten we trouwens al ja
ren. vaak zes weken achter elkaar ,n 
de zomer met nog veel meer Jonge• 
ren. maar daar hebben we eigenlijk 
nooit een klacht over gekregen. 
Daarom verbaast het me dat de om
wonenden nu ineens tegen de JOP 
zijn. • Monique de Wit heeh door de 
jaren heen de ervaring gekregen dat 
de argumenten tegen de aanwezig
heid van de groep nauwelijks meer re
delijk te noemen zijn.· Kennelijk wer
ken we als een rode lap op een stier. 
Omwonenden klagen 11 als ze ons al
leen maar z,en. Ook al zot-
ten we rustig op een bank-

jongeren willen zelf meewerken aan 
de bo1N1 van de JOP. • Met hulp van 
de gemeente bouwen we ons eigen 
honk. Het wordt geen bunker. maar 
iets dat in het park past Je kan er ook 
vanaf de ruaat zo inkijke n. dus omwo
nenden kunnen zoe n wat wij aan het 
doen zijn. Ik denk dat de bewo ners 
beter af zijn met jongeren, en well icht 
ook hun eigen kinderen, o p een vaste 
plek ,n het park dan met groepen d,e 
op straathoeken rondha ngen. Ze kun
nen ons in ieder geva l een kam ge• 
ven·. zegt Monique de w,1 • 

je, het maakt allemaal niet 
meer uit. En dan komt er 
weer iemand met een vage 
klacht dat we een maand 
geleden te veel herrie ge
maakt zouden hebben, dat 
soort dingen.· Met de poh
t,e heeft de groep een heel 
goed contact. "Martin 
Cuvelier. de w i1kagent. dat 
1s gewoon een vriend van 
ons. Maar de bewoners 
blijven natuurlijk maar bij 
de politie klagen. ook al Il 
er vaak niets aan de hand.• 

Noodkreet! 

Wijkbinding 
Monique ontkent dat de 
jongeren n,et in de wijk 
thuishoren. • Niet iedereen 
woont in deze wijk, dat is 
waar, maar we hebben hier 
wel met ons allen op 
school gezeten. Dat is de 
band die ons met deze wijk 
verbindt. Alleen valt er 
niets te beleven in de 
buurt. Voor jonge kinderen 
en ouderen wordt wel wat 
gedaan. maar de t ieners 
vallen buiten de boot. 
Daarom zou het zo moo, 
zijn als er een JOP kwam. 
in het Roomburgerpark. op 
150 meter van de huizen 
Ik denk dat wel een mega
foon zouden moeten ge
bruiken om nog overlast te 
kunnen veroorzaken.· De 

Ook de jongeren van de Buys Ballotstraat sna kken 
naar enige speelruimte. In de smalle straat wekken 
hun act,vrteiten snel irritatie o p. Hieronder is hun 
reactie te Ie zen 

------------------------t.....5 



De Vredeskerk ont
plooit een groot 
scala aan activiteiten 
voor mensen die al 
dan niet actief lid 
van de kerk zijn. 
Reden om eens met 
enkele leden van 
deze gemeente te 
praten. Een gesprek 
met (vlnr.) mevrouw 
Z. van Joolingen -
Prak (diaconie en 
ouderenwerk), Pim 
van Dam ijeugdka
pel) en Theo Krispijn 
(lid van de kerkeraad 
en ouderling). 

De Vredeskerk; een actieve gemeenschap binnen de wijk 

Theo opent het gesprek door uit te leggen 
wat de gedachte achter al die activiteiten 
is: ·we willen het appel dat in de bijbel op 
ons wordt gedaan om de ander te helpen 
in onze eigen tijd zo goed mogelijk uitwer
ken. Er zijn allerlei manieren waarop je an
deren kunt bejegenen en bij de kerk kunt 
betrekken. Natuurlijk zijn er de bezoeken 
en het pastoraal werk, 

beurd is, dat de kot
ten van onderdak 

voor_ iemand, die ain. 
passing van de dou. 
checel nodig had en 
even niet thuis kon 
blijven, gedragen Is 
door de diaconie. Het 
rapport • Armoede In 
Leiden" heeft de aan
dacht. De vraag is: 
hoe komen we in 
contact met hen, dle 
dat aangaat.· 

Het betrekken van 
mensen bij de kerk of 
de gemeenschap ~ 
een mooi streven, 
maar bij jongeren Is 
dat niet eenvoudig. 
Pim: "We proberen 
de jongeren met 
name in de moeilijke 
periode aan het ein-
de van de basisschool 
en het begin van de 

middelbare school bij de kerk betrokktn tt 
houden door de Jeugdkapel. In de 
Jeugdkapel worden eigenlijk alge,;.een 
maatschappelijke onderwerpen behandeld 
als 'bij een groep horen' en 'drugs'. En, om
dat jongeren toch vaak 's zaterdags uitgHn 
en dan zondagmorgen willen uitslapen, zijn 
er ook op door-de-weekse avonden activi-

teiten met een soort 
maar ook gespreksgroe- De diaconie Is een aanvulling op de 
pen, de zogenaamde professionele hulpverlening 

sociëteit erna. 
Daarnaast is er het 
vrljdagavondcafe Vriendendienst en de 

acties rond Roemenie zijn daar voorbeel
den van. De Vriendendienst bestaat uit 
kortdurende hulp door vrijwilligers. Denk 
maar aan het naar school brengen van de 
kinderen als moeder een been heeft gebro
ken.· 

Mevrouw Van Joolingen: ·oe diaconie wil 
een vangnet zijn voor hen die in de knel 
zitten. 'Omzien naar elkaar' Daar moet u 
zich niets bevoogdends bij voorstellen zo
als het misschien vroeger was, maar h~t 
werkelijke helpen. Dat kan op stoffelijk ge
~oed z11n, maar ook op andere terreinen. Er 
is ook contact met het ouderenwerk (Betsy 

Korbee en Ada van Mil). Soms kan de diaco
me een aanvulling geven, waar de profes
sionele hulp dit niet kan. Zoals eens ge-

't Trefpunt, en is er eens in de 6 weken 
disco." 
Mevrouw Van Jool Ingen valt in: · w e moe
ten ook naar de jongeren luisteren. Soms 
kan het heel goed zijn eens vragen te stel
len bij het hoe en w aarom van bepaalde 
gebruiken. Jongeren kunnen ons leren 
weer fris tegen de dingen aan te kijken." 

De Vredeskerk wortelt stevig in deze wijk. 

Theo: "Hoewel je rekening moet houden 
met de privacywetgeving Is het een VO(l(· 

deel dat de kerk heel lokaal werkt. Als o~ 
derling ben je, onder verantwoordelljkhet~ 
van de predikant, persoonlijk betrokken tl 
het opsporen van mensen in de knel, oO 

bij niet-stottelijke problemen. Ik heb zelf 

een aantal keren conflictbemiddeling gedaan 
in gezinnen waar het een en ander mii was. 
Zulke zaken zijn voor mijn gevoel heel wezen
lijk, al ben je geen professional." 

De kerk houdt zich ook veel bezig met oude
renactiviteiten in de wijk. Mevrouw van 
Joolingen: "In deze wijk zijn drie verzorgings
huizen, nl. de Lorentzhof, Groenhoven en 
Roomburg. Vanuit de kerk zijn er veel vrijwilli 
gers, die daar bezoekwerk doen en meehelpen 
bij creatieve bezigheden. Ook worden thuiszit
tenden bezocht. 
Op zondagmiddag Is er voor diegenen die zich 
eenzaam voelen of daar om andere redenen 
behoefte aan hebben, in de Lorenzhof gele
genheid een kopje thee te drinken. Vrijwilligers 
zijn daar gastvrouw. Zowel voor de bewoners 
als voor de andere deelnemers is dit een welko
me afwisseling. Natuurlijk zijn ook niet kerkelij
ken van harte welkom.• 

Ouderen hebben vaak wel een band met de 
kerk, bij jongeren is die vaak losser. Theo: ·zo 
proberen wij op d it moment actief jongeren ui t 
ons adresbestand bij de kerk te betrekken via 
het programma • Jongeren bezoeken Jongeren·. 
Zo hopen wc. to<h een aanta1 mensen te berci 
ken die nu alleen 

En greep uit de activiteiten Vredeskerk 96/97 
Rondom de kerkdienst: 
Jeugd: 

-KlndercrO<he 
-Kindernevendienst 
-Jeugdkapel 

Koren: 
-Kinderkoor 
-Jongerenkoor 
-Emoena~oor 
-Cantori1 

Oienstverlen,ng rondom de 
kerkdiensten· 
-Cas.setterecorderdienn 
-Kerktelefoon 
-f otoservit e 
•Ontvc1ngstcomm1ss1e 
-Autodienst 
-Bloemendienst 
-Koffiedienst 

Cathechese en knngwerk 
Cathechese: 

-BasiscathechHe 
-Cathechese IS-17 jarigen 
-Belijdenis doen 1 

Kringen: 
-Kind en Geloof 
-<öeloven ,n deze t ijd 
-Meerburgkring 
·Bijbelcxhtenden Staalwljk 
-Gereformurde Vrouwengroep 
-Hervormde Vrouwengroep 

Kortlopende actN1teiten: 
-Pastorale vorming 
-<öesprekskn ng 30• 

-Oecomenisch leerhuis 
-Sta eens even st,I 

o ,aconaa t 
Vnendtndienst 
-Jongerendiaconaat 
-Zending 
-Roemen,econtact 
-Schri jfavondtn Amne<ty 

Jtugdwerk 
Andere act.,v1t~it~n: 

-Jongertntrefpunt 
-Jongerenofe 

ook op een speelse manier kan zie ik aan mijn 
eigen kinderen. Nadat kongeleden voetbalclub 
de Vrcdeskerkboys is opgericht kunnen ze nou 

welijks wachten op het laatste 'Amen' • 
maar op papier l,d 
zijn. Soms is dat 
heel frustrerend 

Hoe komen we in contact met 
mensen dl• in nood zljn7 Het volledige Jaarprogramma van de 

Vredeskerk kan ook door niet-leden 
hoor, je komt best vaak voor niets. Maar de 
paar mensen die je wel bereikt zijn zeker de 
moeite waard." 
Na een moment vervolgt hij: • Je moet overi
gens wel oppassen met het benaderen van 
mensen. Kortgeleden stapte ik t ijdens het kof
fiedrinken na de dienst op iemand af wiens ge
zicht ik niet kende. Bleek de man al meerdere 
malen te zijn geweest, hetgeen hij mij ook nog
al direct duidelijk maakte!" 

" Een probleem van deze tijd is ook dat mensen 
zich niet meer voor langere periodes willen 
vastleggen. Dat merk je ook aan de activiteiten 
binnen de kerk. Voor kortlopende projecten als 
'Jongeren bezoeken Jongeren' krijg je ruim vol
doende mensen in beweging, maar weinig le
den kunnen zich voor een langere periode vast
leggen. Juist daarom zijn de kinderen zo be
langrijk. Kinderen vormen je continuiteit, je 
lijntje naar de toekom11. Bij ons zitten er 40 tot 
S0 kinderen in de kindernevend ienst! Om ze 
daarna vast te houden, zoals Pim al zei, is van 
levensbelang voor de gemeenschap. Dat dat 

worden aangevraagd bij A .C. Labordus. 
Roodenburgerstraat 12, 2313 HK Leiden, of 
W. de Wolf. Wasstraat 63, 23, 3 JH Leiden. • 

Al de gtkregen kleding 
wordt uitgezocht op 
degelijkheid, gt sorteerd 
M verpakt in dozM 
voor Roem~n;, . 



Schoolrapport zorgelijk? 
Huiswerk maken een bron van 
ergenis in uw gezin? 
Laat uw kind een paar maanden 
o.l.v het HUISWERKCENTRUM werken. 
Leren plannen en concenlrercn. . 
Leren hoc prctrig het is als je huiswerk iedere dag af 1s. 

Inlichtingen: 071 • 5140038 (18 19 uur) 
Ht:::t hul,\vcrkcentrum is in de ProfcssorcnWtjk !J~W'illgd. 

E. Roodnat - Schreudcr FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkcrkstraat 44 

2313 JP Leiden 

tel.:071-5141002 

J~~s~~Po-
Tel. 5122486 

Voor een exclusief 
kadootje en goede 

kwaliteitswijn. 

7èvens 1000 en 1 

kado-artikclc11 in 
feesrehjke geschc11il

verpakki11g 

Ruime parkeergelegenheid 
Dicht bij huis 

Zondagse thee-middag 

Met Ingang van t 5 september j.l. is er in Zorgcentrum 
Lorenuhof gestart met een nieuw project. 
zowel de bewoners van het zorgcentrum als ook wijkbe
wone~ kunnen op zondagmiddag van 14 30 tot 16.00 
uur in de recreattezaal van zorgcentrum Lorentzhof te
recht voor een gezellige thee-middag. 
voor veel alleenîlaanden en ouderen, zowel in als bul
ten de muren van het verzorgingshuis, zijn de zondagen 
vaak îtil en saai en zijn er weinig mogelijkheden voor 
het hebben van contacten met (wijk)bewoners. 
zorgcentrum Lorentzhof biedt de mogelijkheid voor ou, 
deren en alleenîlaanden om er eens even -uit• te zijn. 
Onder het genot van een kopje thee en uiteraard een 
"zondags"koekje kunt u kennismaken en bijpraten met 
lot· en/of leeftijdgenoten. 

Een groep van vrijwilligers is bereid gevonden om bij 
toerbeurt, met z'n tweeën, als gastvrouw te fungeren. 
Zij hopen u op deze manier een gezellige middag te be
zorgen. Dus loopt u gerust eens binnen. Het adres 
Lorenuhof 1. 
Wilt u inlichtingen over deze middag, of wilt u zich op
geven als vrijwilliger dan kunt u contact opnemen met 
Magda Jehee. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag 
de gehele dag aanwezig in Lorentzhof, tel. 514 95 45. 

~R~ VAN DER 2]3~-, ~ 
~ii vw 

gedip lomeerd pedicu r e 

Professionele voetverzorging bij U aan huis 

lidN.P.O 

Hoge Rijndijk 83 
23 13 KH Leiden 
Tc.:I: 07 1 5127670 

zzzzzzzz 
Uw makelaar voor Leiden en Omstreken. 

z 
z 
z 
z 
z 
z 

ZAALBERG MAKELAARDIJ 
Korevaarslraat 35, 231 lJT Leiden 

Tel. 071 • 5149 147 
Fax. 071 • 5128257 

Privé H. Zaalberg 
S11terlaan 72. 071• 5124 591 

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

Onze aanpak Is fris en energiek. 

Of hel nu gaat om ve1koop of aankoop, taxaties. hypolheekadviezen, 
oriëntatie- of zoekopdrachten. wij hebben de kennis voor U In huis. 

Taxaties binnen 48 uur. Ook bedrijfshuisvesting. 

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

z z z z z 

Kinderbibliobus 
in de wijk 
Elke dinsdagmiddag îlaat tussen half 
vier en vi1f de Bibliobus op de hoek 
van de Cobetstraat. 
De bus heeft een wisselende collect ie 
kinderboeken, die wordt aangepast 
aan het jaargetijde en belangrijke ge
beurtenissen als Sinterklaas en 
Kerstmis. De bus is zo ingedeeld, dat 
ook de Jongîlen min of meer zelfstan
dig een keuze kunnen maken. De on• 
derste twee rijen boeken zijn voor 
peuters en kleuters bedoeld en het 
materiaal groeit als het ware mee met 
je eigen lengte! Dus als je op oog
hoogte kijkt, heb je een grote kans 
een leuk boek of tijdschrift tegen te 
komen. 
In de bus îlaan een paar krukjes, zodat 
je op je gemak kunt uitzoeken wat je 
wilt meenemen. Alle kinderen kunnen 
GRATIS l id wo1den van de Bibliobus. je 

Meer bewegen 
voor ouderen 
Er is in onze wijk niet alleen gymnas
tiek voor ouderen, maar ook volludan
sen voor ouderen. Onze groep beîtaat 
al 16 jaar en heeft de mooie naam van 
"De Nieuwe Vaart" 
W1J dansen iedere woensdagochtend 
in de hal van de Vredeskerk van 10.00 • 
11.00 uur. WiJ beoefenen naast oude 
ball-room dansen ook moderne dansen 
uit allerlei landen. 
De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 
65 en 75 jaar. Bent u goed ter been en 
heeft u altijd al eens op een dansgroep 
gewild, dan is het nu uw kans. 
Bij tenminste 4 nieuwe leden zal er een 
aantal weken een extra beginne~kur
sus van 9 10 tot 9.50 uur starten, 
Plaats: de Vredeskerk, via de 

Dag: 
Tijd: 
Docente: 

Organisatie: 
Kosten: 
Inl icht ingen: 

achteringang. 
woensdag 
10.00-1 1.00 of 9.30-1 1.00 
Helene van der Marel• 
Bekema 
Stichting Ouderenwerk 
/ 6, · per maand 
Helene v/d Marel 
Scholtenstraat 35 
Telefoon 5125324 

· oe beste 
boeken ne
m~n de 
bus· Is de 
slogdn van 
de biblio
bus 

moet de eerste keer wel (bijvoorbeeld 
samen met je oude~) een legitimatie
bewijs meenemen. Een legitimatiebe
w11s is b11voorbeeld een ziekenfonds
kaart, paspoort of rijbewijs van je ou
ders. Er zijn een paar spelregels: Je 
kunt per keer twee boeken of IIJd· 
schriften lenen. Die boeken mag je drie 
weken houden en dan nog eens voor 
drie weken verlengen en Je moet er 
wel een beetje netjes mee om gaan. 

Senior en het kind 
Op het îlukje "Het kind en senior" 
van een moeder, Paula GroenendiJk 
wil ik graag reageren. Maar laat ik 
me allereem even voomellen. Ik ben 
nog 'van voor de oorlog·. moeder van 
kinderen en mijn eigen kindertiJd al
lerminst vergeten. Het was een tijd 
waarin kinderen opgevoed werden, 
werd geleerd rekening te houden 
met anderen. respect te hebben voor 
de leefruimte van andere. met uit• 
zonderlng van die Duitse militairen. 
die een slecht voorbeeld gaven. 
Ook de tijd van het opgroeien van ei
gen kinderen herinner ik mij. Ik ge• 
noot dagelijks van de vrolijke kinder• 
stemmen, die evenwel voor omwo• 
nenden nauwelljlu te horen waren. 
Vandaag echter wordt er door kinde
ren veel hinderlijk agressief lawaai 
geproduceerd. Tegen niet luidruchti
ge kinderstemmen zeg ik volmondig 
•,a·. tegen herrie en overlast van een 
groep aan hun lot overgelaten he
dendaagse jeugd een hartgrondig 
"nee·. 

Boterhammen met pindakaas tussen 
de bladzi1den zijn niet echt leuk voor 
de volgende die het boek leentl 
Ook kinderen die in een rolstoel zinen 
kunnen in de bus komen: speciaal 
daarvoor is een lift. 
Als je nog geen lid bent. ga dan eens 
kijken op dinsdagmiddag. De mede
werke~ van de bus herken je aan een 
rode bodywarmer en de bus zelf kan je 
gewoon niet missen 1 • 

Er kan toch niet genoten worden van 
kinderen die geen respect voor ande
ren, ouderen, geleerd hebben. En als ik 
naar de foto van het bijna hoorbaar 
schreeuwend kind kijk. kan 1k me daar
bij maar moeilij k een vroliJk kinder
îlemmetJe voomellen. 

fen andere moeder, Johanna Kalm11n 

Dank! 
Hierbij willen wij alle mensen die op 
onze trouwdag, vri;d.19 13 september, 
de 5tieltjerutraat tot een feest.straat 
hebben veranderd, heel harteliJk be
danken. Het was echt een prachtig ge
zicht al die vlaggen en versieringen. 
Ook al diegene d ie ons gefeliciteerd 
hebben door middel van een persoon
lijke handdruk, cadeau of een kaart 
willen wij heel hartelijk bedanken. 
Wij hebben een ongelofel ijke fijne dag 
gehad. 

Vincent en Coby Bos-Van Strien 



Familie Schouls: met z'n vijftienen in een huisje 

Wie kent er nog een groot 
gezin? Zo één van meer dan 
zes kinderen. Vroeger was dat 
gebruikelijker dan tegenwoor
dig. Het gemiddeld kindertal 
ligt nu nog niet eens op twee. 
Mevrouw W. Schouls heeft 
maar liefst 13 kinderen groot 
gebracht in een niet eens zo 
groot huis in de Goejestraat, 
in de Rijndijkbuurt. Dat was 
een levenstaak. 

Alle kinderen zijn al lang de deur uit, 
maar een drukte blijft het: met 42 
kleinkinderen en 16 achterkleinkinde· 
ren heeft ze iedere week een verjaar• 
dag, soms meer dan één. Grote gezin
nen zit in de familie: zelf komt ze uit 
een gezin van tien kinderen. ze heeft 
een zus met veertien kinderen tn één 
van haar eigen kinderen heeft er ze
ven. 

Naar dekerlc 
Mevrouw Schouls is geboren in 
Zoelerwoude in 191 O. in de Weipoort, 
maar kwam als kind al regelmatig in 
Leiden. 'Mi1n ouders waren van de ge• 
reformeerde gemeente en die kerk 
stond in leiden, aan de Middelste 
Gracht. Daar staat die nog steeds, maar 
tegenwoordig gaan we naar 
Leiderdorp. Het hele gezin van tien 
kinderen liep op zondag van 
Zoeterwoude naar de Middelste 
Gracht. Mijn whoonouders waren gere
formeerd, mijn man was het ook en 
mijn kinderen zijn het ook. Het is een 
kerk met vaste aanhang. Toch is dat te• 
genwoord,g bijzonder. Wie is er nov 
nog godsdienstig? Vroeger zag ik op 
zondag wel meer buren in de straat 
naar de kerk gaan. Ik geloof dat ik nu 
de enige ben.' 
Na haar trouwen in 1935 is mevrouw 
Schouls. ja, familie van het aannemers• 
bedrijf, met haar man in de 

1 1 
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Staalwijkstraat gaan wonen. Nadat het 
vierde kind geboren was werd dat huis 
te klein. ' In de Goejestr aat werden, net 
voor de oorlog. nieuwe huizen opgele
verd. Dat leek ons wel wat. ook omdat 
het aan de rand van de stad was, een 
beetje dichter mij m'n ouders. Het was 
ook echt de rand van de stad toen, je 
keek zo over het kanaal de weilanden 
naar Zoeterwoude in. Ik kon mijn 
ouders zien komen aanlopen. Ik vond 
het heerlijk. midden in de stad zou ik 
toch niet willen wonen, ik kom uit een 
dorp.' 
'We huurden het huis in het begin 
voor viu•en•nn-halve gulden per 
week. later heeft mijn man het voor 
18 duizend gulden gekocht.' 

Drie per ledikant 
In de Goejestraat zijn vervolgens nog 
negen kinderen geboren. 
'Tegenwoordig weten ze wel raad met 
het aantal kinderen, maar dat had je 
vroeger toch niet. En het zou ook te• 
gen mijn geloof ingaan. De kinderen 
sliepen met z'n drie~n in een ledikant. 

Op zolder stonden twee ledikanten. in 
de voorkamer boven stonden er ook 
twee en Jan de achterkant stond er 
één. Het ging allemaal net. Als er gege· 
ten werd, was de groep verdeeld over 
de twee tafels in de voor• en de achter· 
kamer Later, met verloofden erbij 
werd het proppen. Mijn man wilde wel 
verhuizen naar de nieuwe huizen ach· 
ter ons aan de Kanaalweg. maar ik 
hoefde niet.' 

Geen tijd voor spelen 
'De Goejestraat Is altijd een prettige 
straat geweest met keurige mensen. 
geen ordinaire Leidenaars. Maar dat 
was in de Staalwljkst raat trouwens ook 
al. Je hebt de winkels dichtbij op de 
Hoge Rijnd ijk. Vroeger stak je daar g~ 
woon over, tegenwoordig duurt het • 
een uur voor Je aan de overkant bent. 
'In de oorlog was het wel eens eng:. 
omdat er bommen op het kanaal ziJn 
gegooid. Alle ruiten van de hulzen hier 
lagen eruit. Ze hadden gezegd dat als 
er bommen vielen je maar in de deur• 
opening moest gaan staan, dat was 

veilig. Nou dat lukt je echt niet met 
een paar kleine kinderen.' 
'Met de kinderen spelen, daar had ik 
geen tijd voor Die speelden met elkaar 
en met kinderen u,t de 
buurt. Af en toe liepen we 
~en blokje om langs het 
kanaal. Ik maakte veel 
kleren zelf, soms zat 1k de 
hele nacht door te naai• 
en.' 
'Mijn kinderen hebben 
niet doorgeleerd, me• 
teen aan het werk g,n
gen ze. De 1ongem 
kwamen in het bedrijf 
van m'n vader 
Tegenwoordig leen 
iedereen maar door. 
gewerkt wordt er 
niet meer · 

'Ik woon nou toch 
al zestig jaar in 
leiden. maar 1k 
voel me niet echt 
een Leidse, zoals 
je dat kunt zeg
gen van echte 
Leidse mensen, 
dat kun je ook 
horen. die heb• 
ben een eigen 
dialect.' 
'Nu iedereen 
de deur u,t 1s, 
is het soms 
wel erg 111I. 

Voor de ge• 
zelligheid 
heb 1k twee 
studenten 
op kamers 
en een 
kleinzoon 
woont 
schuin aan 
de over
kant.' • 



Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim
slraat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071-5132462 

Geachte lezers 

Hiermee bieden vnj u ons programma aan 
voor de tweede helft van hel sei2ocn 1996/ 
1997. Een aan1al acliv11e,1en zijn een ver
volg op ons programma van de afgelopen 
maanden, er zi1n ook nieuwe ac,iviteilen. 
Voors1c1l~n voor nieuwe acHV1teitcn 2ijn 
alhjd welkom en al• hol mogehjk i• om 
deze in het progr.l.mmil ;n IP pa,sc,n (oven. 
lueel met uw hulp) zullen we dll zeker niel 
laten. 

Hopelijk zil uw keuze erbij en wih u zich 
aanmelden. U moel er overigeru wel reke
ning mee houden dal sommige activ,teiten 
een wachtlijst hebben. 
Aanmelding kan schrilleLijk door invulling 
van hel strookje en lelelonisch door Ie bel• 
ten mei het buunhw. Indien het antwoord• 
apparaal aanslaat kun! u inspreken. wij 
beUen u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Door een verregaande samenwerking 
met de Ouderen Accivttcitcn Commissie 
(OAC) v,ndt u ook de ouderen activ,leilen 
van ComeLis Joppensz luer opgenomen en 
het programma van "De Linde"in de He
renstraat. 

Gijs van Veen (tijdelijk vervanger 
van Mariaruie ZweekhorSI). 

TREINENBEURS 

Op 18 Januari 1997 wordt er weer een gro• 
1e treinenbeun georganiseerd in het 
buurlhui•. Speciaal de liefhebbers van 
modeltreinen kunnen hierbij hun hart op• 
halen. 
Er zal veel 2e hands treinmaleriaal aanwe-

zag zi jn. waaronder de bekende merken 
a l• Fleischman. MMl<Jin en M1nllrix. 
Behalve lreincn is e r ook a llerlm toobeho
rcn Ie koop zoals huisje s. slagbomen en 
slatiOMOljes, 
U kunt lucr ook tremen )alen taxeren or re
pareren. 
Eon d:11um om a1v."l!l:I Ie noteren! 

KINDERKLEDING BEURS 

De datum van de kinderl<Jedlngbeurs is 12 
maart 1997. Hel bl?lrell hier zomerkleding. 
U kun! biJ ons 1erech1 voor de verkoop en 
inkoop vanal de klcinsle babymaal (be
perkt aanlal) lot de taenerleellijd. U levert 
de kleding schoon e n h!?el in. voorzien 
van een elikel. Deze 1?like11en kunt u &.O\a• 
len bij hel buurthuis vand 19 lebruari 
1997. U bepaal! zelf de prij• van de kle
d ing. 80% van de verkoop is voor u en 
20o/, voor hel buurthw•. 
INBRENG: DINSDAG 11 MAART 

14.00 • 16.00UUR 
20.00 - 22.00 UUR 

VERKOOP: WOENSDAG I Z MAART 
13.30 - 16.00 UUR 

BINCO 

De donkere. lange. winleravonden zajn 
nog niel voorbij. Daarom biedt ht!t buurt• 
hui9 u de eerste vier ma.a.nden weer do 
gelegenheid om uw lijd gezellig door Ie 
brengen mei bingo. Eens in de maand op 
vriJdagavond vanal 20.15 uu, . Met een 
beetje geluk rijn er leuke prijzen Ie halen. 
De bingo-avonden zijn op 3 Januari. 7 fe
bruari. 7 maart. 4 april en 30 april 1997. 
Noleer alva, t in uw agenda! 

,.-------------... -... -------- - -- -- - -. ------------------------------ - ------- - --- -- -. 

AANMELDINGSFORMULIER SEIZOEN 1996 - 1997 

NAAM 

ADRES 

POSTCODE 

TEL.NR. 

GEB.DATUM 

CURSUS(SEN) 

1••· ·········· .. ············································································· 

·······························•··································· ···············•·····•···· 
;............... .... PLAATS; ....................................................... . 

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

························ .. ·· ........................ .......... , ............................. . 

1••································ .. ·········•····· ........................................ . 

························ ······················ .... ·.····················· ................... . 

JCUNSTGESCHIEDENIS VOOR 55+ 

Ket algelopen hall jaar was er in het buurthuis om de 
twee weken een korle cursus kunslge,chiedenis voor 

65 +. 
Kei h d e bedoeling om deze cursus in 1997 bij vol
doende belangstelling voort Ie zenen. 

Kosten: 
Tijd 
Sl•r1 

/ 25.00 (6 bijeenkoms1e n) 
woensdag 14.00 - 15.30 uur 
22 januari 

ADVOCATENSPR.EEKUUR 

Al• alle• volgen• planning verloop! zal een advocaat 
die hier an de wiJk woonl en kantoor heelt an Den Kaag. 
het komend jaar één keer per maand spreekuur ko
men houden. 
Zij ,tell tich tevens voor om. als daar behoelte aan i•. 
inlormalle -avonden te verzorgen over bepaalde on
derwerpen. zoals bijvoorbeeld echtscheiding, buren
rechl e.d. 

In de loop van de maand januari zal hel buurthuis ver• 
moedelijk mee r deliruneve at.praken hierover kunnen 
maken en kunnen wij het exacte tiJ<iotip waarop dil 
gaat gebeuren bekend maken. 

BLOEMSCBIKJCEN 55+ 

Het buurthu19 orga• 
niseerl in de we
ken voor Pasen 
een korte cur
sus bloem
sclukl<en 
55+. 
Voor 
deze 
cursus 
is een 
nieu• 
we 
docen10 aan-
gezocht die op 7 februari 
1997 kiln beginnen. De 
volgende leuen zijn 
1teed1 lwee wekon laler. 
derhalve op 21 rebruari. 7 
maart en 21 maart. 
Hel maximum aantal deel
nemera is 15. Als u du• be
langslelling heef! en zich 
op wilt geven moel u snel 
zijn. 

Koslen 
Tijd 
S1an 

/ 25.00 exclusief maleriaal (4 x 2 uur) 
vrijdagmorgen 9.30 - 11.30 uur 
7 februari 

TECBNIKA 10 

TllEMAMIDDAG 14 DECEMBER A.S. 

Op 14 deceml:,.,r orga,ueen Techrulta 10 een 'nfi:MA. 
MIDDAG opeUetJes maken/!p8len met lechruek. 
De volgende 1pelen kunnen gemaak1 worden: 

RIJ van vier. Soh1aue. Tognm, Vangbal en 
Zeepbellen mei IJzerconstructie. 
De Jnndere n worden T3.ll:tf buu.rthu1:1 Corneh1 Jop

penu per bu• opgehaald om 11 .45 uur. De activiteil 
·nnd1 pluis 1n buurthuis he i M1MenneS1 aan de 
Morrweg. Om 17 .00 uuz ·..-orden de kinderen ·Neer per 
bus teruggebracht. 
Koslen / 6.00 

MAANDAG 

CJlLL&NETJCS 

Voor damu. dle hun figuur willen verbeleren en de 
spieren willen versterken, bieden WlJ de mogeliJkhe1d 
om aan caUanencs re doen. Deze activalell " een combi• 
natie van aUerle1 grondoe!eningen. Door nuddel van rus

tige oeleningen werlct u aan de opbouw or het behoud 
van uw condibe. Op mUZ1ek behandelen we arm. borsl. 
bwk, bil en beenspieren. De start is met een ru,me war• 
ming up. IUSlen de oe[erungen door zijn relt- en strek oe
reningen. De les wordl algHloten mei een uitgebreide 
cooling down. Aan hel eind van de les voell u z,ch on1-
spannen en fit. Wi11 u hel ook eeru proberen ? Iedere 
vrouw is van hane ...,!kom. Kom gel\15t langs voor een 
proeOes. Trek gemakkellJke kleding aan en neem een 
handdoek mee. Veel 10epelheid toegewenst. 

Kosten 
Tijd 
Start 

/ 81.00 (18 le"en) 
maandagmiddag 11.45 • 12.45 uuz 
6 januari 1997 

TECHNICAl0 
Dil II een cunus voor meisjes tuS1en de 10 en 12 jaar. 
Deze keer kom1 de cunua hout in het buunhuis. 
De leiding i• weer in handen van Anja Schollen en 

Saskia Kuivenhove. 
Wal je meer ,n!or:nalie dan kan je bellen met Tessy 

Geurink, coördinator van Tecluuka 10. 
lel.: 576 65 31. 

Lijkt het je leuk om mee Ie doen dan kan je je opgeven 

bij Buurthw.1 Cornelis Joppensz, 
Oppenheimstraal 6a. lel.: 513 Z• 62. 

Tijd 
S1art 
Ko,1en 

18.30 - 20.00 uuz 
13 jaJIUari 
/ 30,00 (8 leHenJ 

., 



TEKENLES KINDEREN 

Voor kinderen in de leellijd van 8 lot en met 12 jaar, is 
er de moge!Jjkheid de basiskenrus van het tekenen on
der de knie te knJgen. Met gebruikmalàng van houts
kool, inlct, ecoline, olie krijt en plakkaatverf worden de 
diverse technieken gebrwk1. 
mogelJjkheid om bepaalde druktechnieken uil te pro
beren. Het materiaal wat gebruikt gaal worden is heel 
versclullend. 

Kosten 
TiJd 
Sti1I1 

ENGELS 

f 103,50 (18 lessen) 
maandagmiddag 15.10 • 16.25 uur 
6 januan 

De cursus Engels vervolgt het programma. Dit be1rer1 
een cursus voor gevorderden. 

Wanneer u belangstelling heelt 
kunt u contact met ons of de do

cente opnemen. All1ankelijk 
van uw kenrus en in overleg 
mei de docenle , kunt wellicht 
bij deze groep aansluiten. 

Kosten 
f 81.00 
(18 leuen) 
Tijd 
maandagavond 
19.15 - 20.15 UUI 

Stan 
6 januari 

In september heer1 de docente Engels u mi,schien 
moeten 1eleuu1ellen. U wilde aan een cUisus Engel• 
voor begiMers deelnemen, maar er was onvoldoende 
belangstelling. 
Mensen die aan een begiMerscUisus deel willen ne
men kunnen zich in ieder geval bij het buurthuis mel
den. Bij voldoende belangstelling kan zo'n cursu, al&· 
nog in januari van s1art gaan. 

AQUARELLEREN 

De cw1u5 aquarelleren kon het afgelopen seizoen he
laas niet van 11ar1 gaan wegeru, het ontbreken van een 
docent. Op dit ogenblik wordt er naarstig naar een do
cen1 gezocht. WiJ hebben goede hoop dal we op kor1e 
termijn een docent zullen vinden en in januari in ieder 
geval kunnen star1en. 

Kosten 
Tijd 
Stan 

/ 162,00 (18 lessen) 
maandagavond 20.15 - 22.15 uur 
6 januari (onder voorbehoud) 

DINSDAG 
NAAILES 

Bij de naaigroepen kunt u onder deskundige leiding 
kledlngstul<lcen naar eigen keuze vervaardigen aan de 
hand van kant en klaar patronen. Er zijn patroonbladen 
aanwezig. Zowel beginners als gevorderden ziJn wel
kom. Bij de ochtend groep op dinsdag wordl. indien 
men dit wenst, in overleg met de docente oppa1 gere
geld, maar de kosten hiervan worden wel door de 
moeders geumenlijk betaald. 

Kosten 
Tijd 

S1art 

/ 180,00 (20 lessen) 
diru1dagochtend 9.30 - 11.30 uur 
dinsdagavond 20.15 • 22. 15 uur 
donderdagavond 20.30 . 22.30 UUI 

7 Januan 

QUILTING BEE 

Iedere derde diru,dagochtend van de maand staan de 
dames weer voor de deur. Gezellig mei andere quil
lers samen rueuwtjes en nieuwe patronen uifwuselen. 
Van elkaar leren en als je er niet wt komt II er een des
kundige aanwezig die de juiste aanwijzingen kan ge
ven. De ochtenden ziJn vriJblijvend en u bent van hane 
welkom mei uw hobby. 

Kosten 
Tijd 

Star1 

FRANS 

f 1,50 deelname per keer 
lede,e 3e wn.ldc1gocht~nd 
9.30 · 11.30 UUI 

21 januari, 18 februari. 18 maar1. 
15 april en 20 mei 

Er IS een groep Frans spre
kende mensen, die mei 
gebruikmaking van het 
boek "c'est ca" deel 3, we
kelijks bijeen komt. Ze wil
len hun kennis van de taal 
bijhouden. door convers•• 
tie, ar11kelen en de gram
ma1ica uit het boek. De 
lessen zijn in september 
begonnen. Ali u een re
delijk niveau heelt is hel 
wellicht mogelijk om 
zich bij de groep aan te 
sluiten en kunt u m over
leg met de docente dan 
mogelijk insteken. 

Ko.ren / 90,00 
(201e11en) 

Tijd dinsdagoch
lend Jl.00 -
12.00 UUI 

Start 7 januari 
1997 

JJUDGE 
Op dinsdagmiddag worden de noord-zuid en oost
weit lijnen uitgezet en over bieden en u1t1pelen ge
• roken. Als deze termen u wat zeggen kun! u mis
s~hien wel mee bridgen op de din•dagmiddag. Ook 
als u voor de thoe en kof6e wd zorgen of andere hand
en spandiensten wil verzorgen bent u van harte wel
kom. Kom de e erste middag dat we in het nieU'l1e jaar 
kaa.rten gerust eeru1 langs en informeer naar de moge-

Jijk}leden. 

Kosten 
Tijd 
Start 

KOOR 

f 7.50 per maand 
diru,dagmiddag 
7 januari 

13.30 • 17.00 uur 

Het koor voor volwassenen is vooral aan de slag met 
meeutemnug repertoire waann het be!le van de poi:r 
muziek de revue passeert. Er wordt gewerkt met een 
"1ongboek" aanpak. Laat u horen en verrijk hel koor 

met uw klankkleur. 

Koslen 
Tijd 
Stan 

f 135,00 (20 X) 

Dinsdagavond 
7 januari 

20.00 • 21.30 uur 

WOENSDAG 

WERKEN MET ZAND 
Door gebruik te maken van een zandstrooi1echniek en 
"mallen" kunt u de moois te kaarten maken. Er wor
den een aantal veuclullende kaarten gemaakt die 
voor allerle, gelegenheden gebnukt kunnen worden. 

Kosten 
Tijd 
Data 

f 45,- incl. materiaal, excl. zand 
Woeru,dagochtend 9.30 • 11.30 uur 
15 en 29 jan. 12 en 26 feb. 
13 en 26 maart 16 april 7 en 14 mei. 

KINDERKLUP 

BllllRTB~ 

I (een oproep•• 'ONERS ACT..Z'l:''F 
lee/om . n "en medebu .c,, 

gev,ng pretlJger te ,. UT/bewoner om de 
m•,.enJ 

I 
Ge•chte medebewoners 

He•h u soms c 
WJJt co" het ge~ I TV 

u du, "Ptsl• oe ·"Pnl••td . 
In dat gev•J be VIng doorbrelrM? te z11n en 
t . nr u ••n h,ri e ,1 die 1/r,; · ~ ,e we/J:om b ·-
V•n 19 00 en lre•r P• r Wee/r o 'I een •cllvi
C. ·. tot 21.00 uur wil 'P m••nd•gavond 

ome/,s /oppensz 9••n starten in b . 
Op dezt, . UUrtJru,s 
I m••nd•g•v,,nd 
et,ft in de .,..;jJr b en kunnen we •IJ 

W•t we •spreJren en lrunr, es"'•' er 
"' ~•men /nJnnen or • • "n "'• b"JoJ/ren 

on•n in de .,..;;1r ••n g ruseren om het leven e 
men/even 1/J de ""Jlr ,:;n•mer te m•ken ,,,, het s/ 

ev,,rd,ren. 
8iivoorbee/d . 
• het uitnod· · 

igen ••n po/iti 
werken ••n de ,.., e, •mbteMren of mec1 
form•11e /nJnnen Nngbou,.,,,,,,enfgu,g, die o e
ve,Ji h · geven over so · 1 ns 1/J· 

g e,d_ toler•nli c,. e vernieuw,· ,, ma ~ etc. ng, 
•rooit in groep:rverb 

ter, musea. bioscoop elc. and bezoeken v•n IMa -

D• leeni ·c1s 
I groep w••r•• 11c 

en 60 i••r. n denl, /Jgt tunen de 20 
N•iuurbjlr is •n . 

uno een must . 
van h~r s.amenle~n ll1 d , •nuno om ~dmen iets 
Ik 'Ni/ u d••r • WIJit Ie ma/ren. 

om vragen om d 
n• Ie denken oi,pr d e komende lijd eens 

k eze •cliv,te L Als 
spro t,n V,,e/1 nodig i/r . , u nch ••nge-
•ctie ••n ondenta•nd :;1 tot een SC/Jn/te/J1ke r,,. 
(of •clrr:ttelij/teJ re•cr,· res Meen mondelinge 

e ••n het buurthu,s. 

Mei vriend I 
e ''"" groet en · buurthuis. mmch,en lot nens 1/J het 

George 

Hoge Rijnd1ïk 114a 
231 J KN leiden 

Iedere woensdagmiddag is er voor lcinderen van 
6 • 10 Jaar klup. Er worden met verschillende ma
terialen en technieken de mooiste creaues ge
maak1. 

Gijs v•n Veen, buurtwr,rker . 
tel SIJ 24 62. Cornelisjoppens,, 

Helaas beotaat er op d11 moment voor deze club• 
een wachtlijst. 

Ko!Hen 
Tijd 

Star1 

f 60,· (20 x) 
wooru,dagmiddag 13.45 • 15.00 uur lo 

15.30 • )6.45 UUI 2e 
8 januari 

DONDERDAG 

NJUULEs 
Zie de informatie op maandag 

VRIJDAG 

c&LLANETJCS 
Wilt u Iris en l1t aan het weekend beginnen? Op vrij
dagochtend van 9.00 . 10.00 kunt u mee doen aan de 
cALLANETJCS als goed begin van de dag. 

Kosten 
Tijd 
Start 

f 90,00 (20 lessen) 
vrijdagmorgen 9.00 · 10.00 UUI 

10 januari 
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Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van ·t Hollstraat 5 Leiden telefoon 071 5 121 977 

~ 1/t\\ \ ,r ,. ,, ï :, , ; , , . , . , a 
VAN HARTEVELD Van 'I Holfstraat 7 Leiden 

c___....;.:te_le_lo_on 071 5 122210 lax 0 71 5 12_0_8_02 __ -J 

Dubbele December 'Pret 
is de aktie van de winkeliers van ' t Ho{Cstraa t Zeemanlaan. 

De aktie loopt tot en m e t 23 december. 

Bij iedere besteding van tien gulden krijgt u een gratis kraskaartje. 
Uit de ingeleverde enveloppen met de winnende kraskaarten worden op 2aterdag 28 december 

d e prijswinnaars getrokken. Er zijn diverse schitterende prijzen te winnen 2oals een MAGNETRON 
• FRITEUZE • KEUJ{ENMACHINE - STEENGR.Il.L en andere leuke prijzen. 

Meer informatie over de2e Dubbe le Decembe r Prei aktie kunt u verknjgen bij de deelnem e nde 
winkeliers cue op deze pagina staan vermeld. 

' a vle '!/1o.3rsl. 
,;_------ Drogisterij 

Parfumerie Reform 

Van Harteveld 
Zeemanlaan 22 Leiden 
1eleloon 071 5123577 

• ABN·AMRO 

De bank 

Zeemanlaan 22B leiden 

MARTHYS 
HAAnSTUDIO 

Volop parkeergelegenheid 

BAKKER I J 

F.J.W. Raaphorst & Zn 

Van 'I Holfstraat 2 1 Lelden 

telefoon 071 5 123695 

Van 't Hoffslraat 26 leiden leleroon 071 5 144157 
Van 't Hoffslraat 9 Leiden telefoon 071 5126738 

't :J{ofje 
GROENTE & FRUIT 

Ook voor uw fruitschalen r 1.) 

0 

DIERENSHOP 
Van ' t Hoffslraat 12 Leiden telefoon 071 5146831 Zeemonloan 37 23 13 leiden lel. 07 J 512 87 00 

--
n:JCENLES KINDEREN 

Zie de 1ntorma1ie op mandag . 

Ko•ten 
Tijd 
S1ar1 

/ l l 5,00 (20 lessen) 
vriJdagm,ddag 15.10- 18.25 uur 
10 Januari 

KOOKKLUP 

Een keer ,n de 
twee weken 
zouden WIJ e e n 
KOOKKLUP 
voor kinderen 

/ 1 

. ')v' 

en moge liJk IWce wille n slarlen, er ujn daarvoor vol
doende aanmeldmgen. 
Helaas 11 hel ons 101 nu loe ruel g e lukt om gescluk1e 
vrijwilligers voo r deze actl\nfett te vinden 

Missclue n wonen er mensen m de WlJk die hel leuk zou
den vinden om me i maximaal 5 kinderen e en maalujd 
klaar Ie maken en daarna deze maalnJd gezellig samen 
Ie nuiugen? 
Uw aanmelcl.tng b11 hel b uunhw., 1s van harte welkom! 

Kosten 
TiJd 
S1a.r1 

/ 35,- voor 6 ke er 
16.30 - 18 30 uur 
dag e n sta.ndalum worden nader 
be kend gcmaak1 

DIENSTENCENTRUM 
"DE LINDE" 
Herenstraat 64, 2313 AM Lelden, tel. 514 41 12 

55+ Activiteiten 

Maandag bndgen 13.00 - 16.30 
Dinodag volksdan.son 10.45 - 11.45 

gymnas nek 13.45 - 14.45 
14.45 - 15.45 

Woensdog creauor 10.00 · 11.30 
naaien 10.00 - 11.30 
klavel')assen 13.30 - 16.30 

Donderdag loke nen/schllderen 10.00 - 11.30 
zang 14.00 • 15.00 

ROOSTER CORNELIS JOPPENSZ 
MAANDAG 

caJ/anetJcs 
nso 
TJO 

engels gevorderden 
•quarel/eren 
(onder vcorbehoud) 

DINSDAG 
quilt 
naaues 

frans conversaoe 
bridgemiddag 
nso 
tekenles /anderen 
naailes 
koor 

WODISDAG 
Wl!!rken mer zand 
nso 
Jonderklup 

DONDE:RDAG 
nso 
naai/es 

V111JDAG 
c.alldneua 
nso 
rekenles /anderen 

1elcenen/sclulderen 
•1oelen/soos 

J J. 4S • 12.4S 
15 00 - 18.00 
18.30 - 20.00 
19. IS - 20.15 
20.15 - 2215 

930- 11.30 
9.30 - 1130 
11.00 - 12.00 
1330 - 1630 
1500 - 18.00 
16.00 - 17.30 
20.15 - 22. JS 
20.00 - 21.30 

9 30 - JJ.30 
12.00- 18.00 
13 45 - 15.00 
IS 30 - 16.4S 

15.00 18.00 
20.30 - 22.30 

9.00- 10.00 
IS 00- 18.00 
IS. JO - 16.25 

10.00- 11.30 
14.00 - 16.30 

Sllchtlng Oaderenwerk orgaruseen op dinsdag- en 
donderdagmiddag russen 12.00 - 13.30 uur een eena!el. 
Opgave iel 514 41 12 
De pecl.tcure heen luer op maandag en cl.tnsdag spreek
uur op a.Cspraak. 

Op de lokaue van hel buurthws Cornelis Joppensz wor
den ook 55-+ ac0v,1ei1en georgaruseerd. 

Rooster 
maandag 
dinsdag 
woerudag 
donderdag 
donderdag 

engel, 
b ndge 
te.konon/sch1lderen 
c:realieVhandv. 
bridge 

10.45 - 11.45 
10.00 · 12.00 
10.00 · 11.30 
10.00 - 11.30 
13.30 - 15.30 

B11 voldoende deelname starl er in janua.n ook weer 
een beginnerscursus bndge op donderdag van 
13.30 - 15.30. U kunl zich hiervoor opgeven b1J het 

buurthuis. 
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Hallo, • • • • • • • • • • 
alle kinderen van de Rljndijkbuurt en de Pro-
fe!>!>ore,, en BurMmr.e6tersw,jk 

Wc hebben een heleboel gctc~endc 'ker!>tbal
len' gekregen. De lioom wordt opgesierd 

met de tc~cn,ngcn van: L1r.sbeth 
Sc;hn,1dt, H1l~I MMyad, Posan~, Jon

ker ,Av,tal Ro1ol10, M;tr1Jr Vcrhey en 
Payo Boogert. Helaas kon

den wc niet alle ln1en-
/( € ( 5 t; dingen In de boom 

rn-,-.,.._~~ hangen, maar 

alle inzenders 
bedankt voor 
Je rondje. 
Allemaal veel 

lus en k~k 

plezier. Wil Je 
ook in de WiJk· 

krant staan, 
!>t uur of breng 

da~ eind maart je 
'lcnv iá,c,n<J°, 

01,u~/ t ek!,t, oi 
un voor 1ar6· 

fot,o n"ar JO! 
lers• '"'~3~n. 

Zoeter,.,oud· 
?C~ n3cl 39. 
2313 CJ 
Leiden. 

v. Dooeel. 
/1~ ..§ ••• 
~~ 

S 
f\\\\N !:: " 

~o 

Wl!"tlllt ~ de leden ah extra H!rvlce gmk ~~ 
i1i1ffrt1 ,an. Ah u dln bijvoorbetld op zoek bml naar ftn ge

kJndfntotl of zelf van een ovtfbocf,ge salontafel af wil, 
dan kunt u daarmee in de Wijkkrant terKhl Neem contact op 

met Jos Versteegen, Zoeterwoud!esingel 39. 

Vakantie 
Te huur luxe bungalow op k1ndv11endeh1k park Gerner bij 
Oalntn Veel voorzieningen zoal1 overdekt zwtmbid 
wun•. 1portstud•o, 1tnn11, re1tauranu, uniek poppen~t)I 
mu~um, klndtrclub, ttc. O,rect van ,,gen.ar IS~ koning 
opvihnt1eg1d,p111, Vraag grat1, brochure, tel . S127670 

TEEUWEN ASSURANTIEN BV 

ZIJN POSTZEGELS 

JE LEVEN? 

WIJ VERZEKEREN 

BEIDE! 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

De Ambassadeur 

071-5311777 

Comfort,1bel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

maakt dat 

taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan zijn. 

kwonencommi.lsle R,jnd)Jk/Meerburg (Om OoeO 
mnr. C. Monfik 
ICM\ulstrailt 1 2313 NII lt•dffl tel S1208S9 

Bewonenconvniwe Temm,nöstrut e o 
Dhr. J van G1nh l 
Surfngarstrut20 2l13RV Le•dffl tel S141704 

Won,ngbouwvtrm1g·ng Om Doel 
Sdluttl!llV!ld 6S 2316 ZZ leid"" tel S222025 

Stichting OudttfflWffl Zuid Oo11 
Oppenh<!imltlDt 6 2313 JE Le1dffl tel S121S12 
Professorenpad 1 2313 TA Leiden 
~I. S128183 (maandag en woen<dag 9 00 10 00 uur) 

Dienst Mil~ tn k httr "n Gt'T\ffntt le·den 
St<torWiJkbthttr, Wijk J 
De Bult, Roomburge~ 26 2J14 XN Leiden tel 5157615 

Politiebumu Zuid 
VrijhMSiun 1 S 1 2J 12 IT leiden tel 5258822/ S2S8823 

Buurthuis Comtl11 loppenu 
Oppenhenmtrnt 6a 2313 JE le,dvl ttl 5132462 

Openbare BólSIS!dlool l.Drentz 
Viln Vollenh=nk,de 19 2313 GG leiden tel S1 41m 

P.C.~ Roomburg 
Van Vollonhownude 15 2J1l GG t"den tol 5tl0958 

R.K. Basm<hool Sint Joieph 
Oppenheimstrnt S 2313 JE lt•dtn tel. 5131263 

Stichting Thu1Uorg 
Burggravenlaan 250 
WiJIMIJ)leging· S1327S4 (ma tlm vr 8 00-8. tS 13 00-llJ0) 
Ouder- en kindzorg· S 1462S4 (d, wo, >r 12 J0-13 00) 
Gtzu•s~rz019;ng S16136S(mHmvr900-1000, 1300 
14.00) 

N.uchoolie Opvang De Bai,sbende 
Oppenhe<mstrHt 2 ttl S124J6• 

KinderdagvtrbhJf Peuteipilet 
zoeterwo~iingel 98199 tel 5124839 

Peuttnpetlrul dt Gl•1ba•n 
Burggravenlaan 17• tel S121J31 

Peutenpfflzul Olleke Bolle<, 
Oppenhtlmstrut 2 1tl. 5tll06t 

r;~~:~;~k ;~~:l~~~~n tel Sll021S ,.__, 9 ·10 u ) 

verzorginglhllll L01ti>tzh0f 
l0ttntzhof 1 2313 GA Lt,dtn tel. S149S45 

vereniging ProresS01en~~;9J=:i~;'.'~1. tel Sl27697 ==-dd~:-~!':~tokkel.' ~ S1nerla•n 43, ttl. 5146665 

pennlngmttsltr dhr Hein TH=Hn 89, tel S14 99 67 
p/a TfflM~n Assurrant1M, De 5 14 tel 514 30 19 
Jid: dhr. Steven Blok. Stitltjesstrut , · r.:V') 

& 



AANMELDINGSKAART 
Hierbtl mekS ,lt m11 un ,:11, 1,d v,n dt' Vtnnlg ng Proftn0ten . I 
en aurgtmtt1Ut1W1Jk De ,u,hilnt contubu1tt ~d,ngt 
/ lS.00 tn hn ,.-,,-Of<H'n o-nt9tmHU op rtkfn,ngnutnmtr . 
55 67 6S9 v,n cft ,ottb1nk onder v.,.,,.ld in9 v•n Vert nt· 
ging Profu.soHn• t n l"'9ffl'"St tt1wlJk. Ottt hart 
zenden "''" dt iN"fttim, lt StoU el, Of i ,ttt rlun O . 

NAAM: MN 

ADRES: 

POSTCOD( : 

TELEFOONNR: 

BANK-/ GIROREKENINGNR : 

HANDTUEN1NG: 

~--------------------~ 

DalUlli .A<llvllolt Mft< lnfo,matie op pag. 13......,~-z- 1 
l4tllllllllbor1'-"'ddalllildwlb 101nhttbuunhuls 13 
llclManber Elndell<tlt~Dt<.-~ 16 31 Slart ~ In htt buurthuis 12 1 Stan-..O-ln httbuurthuls 1J.16 
, 0pe11 huls s1n1tcentrum ,e111ro 20 
11 tr.lnonbeun In htt buunhuh 12 
7 Stort blolmlclllkbn 55• In htl buurthuis 13 
12 IClnde<ldocllng In Ml buunhufs 12 
4 Dudline.., de Wi)ldtrant 20 
1~.. .,..,.,...,.•'Il Wljkwttnlglng 
die ~ In de wijk • 9 ~-oud-- 9 Sodllalt voor &0-pluswrs 3 

~ln~~tzhof a 

Vtrtnlglngn«ntMf111: De Sltterlun 43, 2313 TK lelden 
Postb1nkno. 55.67.659 

lngl'lchr1ven In ht t ,egkter van de Kamer 
~20 Vi n Koopl\lndet ~ F•b•i•k•n voor Rijnland 

~ , onde< no. 40448253 

® Jethro 
( \if\UW'f' 1('· 

• )~ .. 
e m f'd11,, 11t 

e 1,,1 chi 

• om~1,,n nu•I '""" 
• \ IOU\\ t n ~odin 

~ januari 1997 11.00 • 13.00 uur 

OPEN HUIS mei kopje koffi e en 
informalie O\'er cursusprogr,,mm~. 

Il 10 IJ IO l'rotlitHt>µ / 5.-1 

IH S 15 >5 Pro,llt,.1~.itn""'l • 1•,,• /> ·I 

16 00 1 • 00 1nlrodu<h< ()n,t:,1'0 O'l.1 ''' •" (/ 5.•1 

folder, OfJf;,1\11' en in/ic/111ngc•n 
lédidjah en Han Ouindam 

CobctstrJ ,ll 79, 23 13 KB Leiden. tel , 1 l 257(, 

Het bestuur van de 

Verenig ing Professoren- en 

Burgemeest erswijk, 

de verschillende 

werkgroepen en de 

redactie van 

De Wijkkrant 

wensen u prettige 

feestdagen en 

een voor-

spoed ig 

1997 



1 
1 
1 

AANMELDINGSKAART en · : 
Hierbij meld ,k m1j aan a!s lid van de Ver~n191n9 Profenot 
en Burgt"fMtstu1w 11k. De ja,rliJk~ contribut•f Mdrugt 
/ 15 00 en hn wo,dtn ~,g, mu kt op rtkt nlngnummer 
SS 67 659 vindt PO\tb.lnk onchr vermt ldlng y,1n Vtrenl
gl~ ·,,ofes.sonn- en lur9etnff1t1n~ljk. Du~ kaart 
zenden aan de secre ta ris, R. Stokkel, Oe S,tterlaan l . 

NAAM: . 

ADRES: . 

POSTCODE: . 

TELEFOONNR: 

BANK-/ GIROREKENINGN~.: 

HANDTEKENING: 

M /V 

:@---------------------~ ----.... ~-tn adwnitnbti llu11 op •.• 
....... . .. . 111 ,,. 

oritgroop Communicatie, Jos Vffl1tt9en, 
·= ngel 39, 2) 1l El L• <len. tel. 5 30)88. 

® 
, ,,11,v,·nlrum 

Jethro 
\ ltf\ U \t'n 1('1! 

• yo~,l 

• m <'dila tit 
• 1.,i chi 
• omg,1.1n mei ,;lrl''i'i 

• ,·rouw "" godin 

Zondag 12 januari 1997 11.00 • 13.00 uur 

OPEN HUIS met kopje koffie en 
informatie over cursusprogramma. 

t 110 IJ 10 P11,<>ll, qn~,ll/ ~ ·1 
1-1 -1 r; 1 t; .as Pro1:tlt.., ,o~., t•n mt'<l.t,11,1· f S.·1 

1(
1 

(){) 17 00 lnlrodu<.l1t" 0mgJ,ln m{'t \ lrh S t/ ),.) 

folder, op~,tve ('n inl ,ch/lngen 
Jédidjah en H,m Du inclam 

Cohc ts tr,1 ,11 79, 23 11 KB Leid en . tel : ~ 11 2576 

Het bestuur van de 

Verenig ing Professoren- en 

Burgemeesterswijk, 

de verschillende 

werkgroepen en de 

redactie van 

De Wijkkrant 

wensen u prettige 

feestdagen en 

een voor

spoedig 

1997 



AANMELDINGSKAART 
Hierbij meld ik mij aan alt lid van de v e1tniging P,otessoren 

en eu,gemtt\tenwijli: Of jurh1\w (Of'1U•butit MdrH gt 
/ 15,00 en hn wo,Mn oYttgtmHltt op rtlttningnummer . 
55.67.659 v•n Ck Pmtb1nli: ond• r v•rm•kllng on Veren•• 
glnt Prof-1,~n- en lurgemMst.nwljlt. Otze kailrt 
zendcm aan de 1ecretaris, R. Stokkel, De Sitterlaan C). 

NA.AM: . 

ADRES: . 

POSTCODf.: 

TUEFOONNR: . .. 

!ANK-f GIROIUKENINGNR : 

HANDTEKENING: 

. . MfV 

~--------------------~ 
De volgtndt Wljllll'.,,t vtnthtfnt eind 1prll. De inzendtt!r• 

mijn van kopy en adverttn\Jti 1N1t op 
4 april a .s. 111 

H.t adrn k: WerkgfWP C~tle, JOf Vtntttgtn, 
Zoet~I 39, 2311 U Lttdtn. ttl. 5110318. 

\ p 
Datum Ac\Mteit Mffl lnforrNllt OP ~g 

IJ_, .......... -- 1 14dlttmbtf ~19te<hnlkl IOlnhttbuutthuö 11 
23 dtc:ll'ffUI' Undt llttlf Dubbelt Dtumbe1' "" 16 
l Janu,atf ,1 Stin bingo-.-.ondffl In htt buunhuis 12 
6jlnu,rl S\M\ dNfflt~inhttbuurthui, 11-16 
12 J.nuarl Optn huK st1ht<tf!Wm kthlo 20 
lljlnuarl Tr11~inhttbuurthuis 12 
7 ftbrulrl Swt blollfflidvthn SS.. In het buunhuls 11 
12 murt Klndffkhdingbturl In htt buunhuis 12 
41pól Oe.cfllnoandtWitU.r1nt 20 
14 apr1I JNIWf~ Wi1Mrtnlglng 
Elud- K\ndt<b,bloo1 ..... bus1ndewljk 
Etttwoensd. v~voor oudertn 

Sodtt11,t voor 60-J)Mwn 
(lbzondlg Thtt-midd"9 in1..0tentzhof 

Elke Hf1tt rnundag end•~"'"" dt maand rtaat er ten 
container bij het Lubl-pand op de Z~ alwaar men 
het oud papier kan afgtWn YOOt etn ~ doel, 

Dl wijkkrant Keen uitgave van de Vereniging Professoren
en BurgtmNStffiWlJk te Lelden. 

Aldattft: frank Buurm1n(8'dredactle), Thomas van Duin 
GllltsLlndhHf, lloNkt Stokkel, Anna van der Scheer. 

~lfir.Jo1Yffltff91!'\ 
Y. . Gt1flid'I IUl'O V.nteegen Vormgeving 

1 van Ondfflonl, ulden 

~11/k'f_f -n/fU/rl 

Jethro 
(11!\U'-(1"1 !('" 

• yni,:,, 
e mrilit~tit' 

• lai chi 
e 11mi,:,1,mnirl \ lrt''' 

• nouw tn godin 

zondag 12 januari 1997 11 .00 • 13.00 uur 

OPEN HUIS mei kopje koffie en 
informatie over cursusprogr,1mma. 

1110 11 1R PfOli!M tl~ fli 

1.a.ac; 15 .a c; P10f•l~ \ns;.1t"nn .... 111hf'lf 5.-I 

16.00 li l'O lnmidut 11t{'),nµJn tr,(1\IJ...,, I/S•l 

1r1lder, opg,1ve l'n 1nl,rh t1nge n: 
Jêdidj.ih en H,m Ouindam 

Colx•1 ... trJ ,1t 79, 2 ~ 1 l KB l.ciden. lel: SI l 257b 

Het bestuur van de 

Verenig ing Professoren- en 

Burgemeesterswijk, 

de verschillende 

werkgroepen en de 

redactie van 

De Wijkkrant 

wensen u prettige 

feestdagen en 

een voor

spoedig 

1997 



1 
1 

AANMELDINGSKAART : 
Hie,._.fflffd~"""Nt'l.i,M_,df '1tt~ l'fe4~•n : 
i,n~ttt,WI o.i.,. wco,,t1•bu1,tbtdtM91 I 

,;:,o:;;v::=n::=:~c:;~:~:=:nl• 1 
"""'"'" _._, Ml lurfl"M"1«1wl,li. Dflt lr.u,t : 
rftlOffl Nl'I 6t ~ "- • Stol\ rl. De S.nMffl'l 4) I ..... MN I 

1 

,OSTCOO( 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~--------------------~ 
0t 'IQ!gffldt W,.lr.b Mlt wnthif,lt tind ~i6 0c 1nief\dttt· 
m,,n,,.nltopyi,n~4'W.t op 

4 -s>ril a.s . 111 
Het .d,n k; wmgrMp co,,,......,.,;uit ... Jos VtUlff9ffl, 
loet-o~ 39, llll U LtlOffl. !tl 5130)11 

1Jdto".-,t,,i. ~lr.tn1tioon\Z,_.,..._, 1 
14 Ól(.t....,.,~1f(N'>U I0""twt~\ IJ 
lló«"~ (W$.-,t if(),.,bbf-lf'Of'(....,,~,.t 16 
JJa1- , -,1 Swnb,,,fo.-.oNllo\ ln Mtbwnh11i1 12 
6 l•~n 5~ ....,_ u,n"""'"'" het buurthuis 1) ,, 
12 j.lnuarl ~ ._,,. \1 ltfa-,,t• .. ..., .lethro 10 
l lj,nuarl Trt~lnh1'1l11,,,,ntu,1l, 11 
7 ltbruarl SIM1 ~ H M S5• !n het buunhuèl IJ 
12 murt l(lno.\~ ,11 het bui.,nhuil 1) 
<1 apr,1 Ot,..._..,..ótW 101Mt l'O 
14apr~ ~~w,\ ... 1en9ng 
Elktdimd~ l(~Mindewljlt 
El;t~\J~vOOt~n 

Sodtt•t'IIOOI'~ 
(lkt10flCU9 n-,.Mlód,,g .., Lo,...utw,f 

Ellf.tffntt~~Ól~VM\ÓffflN ndffNttffftl 
tontMM'f bij hf1 luba•~ oo• z-lNn 1lwMr mtn 
Meoudp,p,erQfla~\IOOlffl'IQOeddotl 

Dt wlJltkf11'11 <t MIi "",,,,.,._.,.. df Vtnn194r,g l'folttSOritn
i,n 8Uf4J'ffl"1l~k tt Ltldtn. 

lled,\t,e F1tnll a-m1n(nndrtcb1ct1t), l'hom,1 van Dun, 
Gillel L.....,, IIQ".ald Stoltkt ~ ~van" Schfff. ,01 •• r"a~"9"" 
Vot""9fW'!9 Gt•~a..,ov,ntt~nVo,"'9'vlng 
O,ult Mo\lttl & \'#1 ~nl. L,ld.tn 
Adrnvoorhtt.,._..,. 11.-n kOl)y tf\ ~,ntla. 
l ~ t,~3'. ))IJ Ul,ldtn 

v,1tn,g,n9n••r•t1-tt ... 1· De Sln trlHn O , nn Tl( L,~n 
' °'1b.nk110. 5S 616S1 
~ In hl-t rt,gllltr Ytfl de IC&mH 
•fitl K~l 1:n , ,.tin,hn ~ Rijnland 

20 onot!: 4~1i5l 

Jethro 
'"" - •(' .,... 
. -4,,u,w . "'"" . ~_.. ,,,_ -~-..-.... 

zoncbg 12 j.lnu.ari 1997 11 .00 • 13.00 uur 

o,tN HUIS 1Mt "op;t "ofrtt tft 

inform.ll tt O\ff ( UfW )fWogt",lfT'lflU. 

IHO • l-1 }0 Prot~~I/S,·) 

1-&..tS IS .&S ProrilnyogHnmtd•l~1"U S,·) 

1600 17.00 lnrroduct,,~.u" metstreul/ S,·I 

(0"1,-,. op ,t,'f"M ,nf1(h lm1 -n· 
Jfd1d1.1h tn tl• n Ouind.im 

Cobe1.c;1ra.1t -:-•, 1ll J ~8 l f <J4 l~ : 513 2576 

Het bestuur van de 

Vereniging Professoren- en 

Burgemeest erswijk, 

de verschillende 

werkgroepen en de 

redactie van 

De Wijkkrant 

wensen u prettige 

feestdagen en 

een voor

spoedig 

1997 


