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Hoe zag Koninginnedag er in uw 
jeugd uit? 

Ik weet er niet heel veel meer van. Het 

werd in mijn geboorteplaats ook niet 

heel groots gevierd. Het was vooral een 

kinderfeest, voor zover ik weet, met 

oude kinderspelen en zo. Wat ik altijd 

fantastisch vond was het maken van 

tekeningen met krijt op een asfaltweg, 

waar honderden kinderen aan meededen. 

Ik was altijd vol goede moed, maakte 

redelijke tekeningen, maar ik won helaas 

nooit een prijs.

Kunt u vertellen hoe uw 
Koningsdag er dit jaar uit ziet?

Koningsdag begint altijd vroeg op het 

Stadhuisplein met de aubade. Samen 

met de Oranjevereniging bezoek ik in de 

ochtend de wijken waar veel activiteiten 

plaatsvinden zoals bij Lage Morsweg en 

de Professoren- en Burgemeesterswijk. 

Om 12.00 uur begint het muziekfeest 

op de Koornbrug en ’s middags is de 

prijsuitreiking van het Gouden Petje. 

Al vele jaren ontvangen wij burgemeester Lenferink tijdens Koningsdag/

Koninginnedag in onze buurt. Hij komt altijd met plezier naar ons Oranjeplein 

en verzorgt dan de opening van dit granzioze feest. Ook dit jaar doet hij 

dat weer met veel plezier en dikwijls verzorgt hij bij ons de opening van 

dit grandioze feest. Ook dit jaar opent hij onze viering van het feest. Wij 

spraken met hem over hoe hij Koningsdag beleeft en wat hij van onze 

Koningsdagviering vindt.

n
u

m
m

e
r 

6
7

door Joop van Pijkeren

“Nergens in Leiden 
wordt op wijkniveau 
met Koningsdag 
zo’n reusachtig feest 
neergezet”
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> Lees verder op pagina 2.
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Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging
4 mei – 19.00 uur

Dodenherdenking
in de wijk
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Ik ga ook naar de wijkvereniging Zuid-

west 100 die in 2018 maar liefst 50 jaar 

bestaat. Ook de studentenverenigingen 

zijn actief met Koningsdag, daarom 

breng ik dit jaar ook een bezoekje aan 

Minerva, Quintus en Augustinus.

Kunt u iets vertellen over de 
voorbereidingen die u treft 
voorafgaand Koningsdag? 

Ik ben vooral heel erg druk met de 

speeches voor alle mensen die een lintje 

krijgen. Dat is veel werk. Het is voor 

de decorandi een uitermate belangrijk 

moment en mijn speech voor hen moet 

echt recht doen aan de eer die hen te 

beurt valt. 

Daarnaast gaat veel tijd zitten in het 

voorbereiden van de evenementenver-

gunningen voor festiviteiten die voor en 

door de stad georganiseerd worden. Het 

zijn er dit jaar twintig verspreid over de 

hele stad en er is voor elk wat wils. Naast 

dat het leuke evenementen moeten zijn 

is de veiligheid rondom deze evene-

menten erg belangrijk. Er wordt in de 

voorbereidingen veel overlegd met poli-

tie, brandweer, GHOR en gemeentelijke 

diensten en uiteraard de organisator. 

En Koningsdag is voor u vooral 
een feestdag?

Zeker, we vieren in het hele land feest. 

Maar voor mij is het ook wel een beetje 

een werkdag. Ik ben de hele dag in touw 

als burgemeester.

Waar kijkt u deze Koningsdag 
het meest naar uit?

Eigenlijk zoals alle jaren, naar de 

talloze directe contacten met al die 

feestvierende Leidenaren die ik onderweg 

tegenkom, waaronder echt heel veel 

kinderen.

U heeft ons Koningsdagfeest 
geregeld bezocht en soms ook 
geopend. Kunt u aangeven of en 
wat u zo speciaal vindt aan ons 
feest?

Wat het feest in de Professoren- en 

Burgemeesterswijk zo speciaal maakt is 

vooral de heerlijke sfeer, bijna een beetje 

ouderwets en dat vind ik erg leuk. En 

tegelijkertijd toch ook wel de omvang 

van de festiviteiten. Nergens wordt in 

Leiden op wijkniveau zo’n reusachtig 

feest neergezet.

Heeft u nog leuke anekdotes 
over Koningsdag? Of wat is 
uw mooiste herinnering aan 
Koningsdag (of daarvoor 
Koninginnedag)?

Leuk was het niet, maar de meest 

memorabele Koninginnedag was die 

toen er een aanslag op de Koninklijke 

familie werd gepleegd in Apeldoorn. Alle 

regiogemeenten keken naar Leiden wat 

wij zouden doen. Uiteindelijk hebben 

we de feesten afgelast. Dat was geen 

makkelijke beslissing, maar het feest 

was wel ineens over. Eerst was het zo’n 

prachtige dag, met heel mooi weer. 

Ineens sloeg de stemming om.

Kunnen we binnenkort een keer 
verwachten dat de Koninklijke 
familie Leiden bezoekt tijdens 
Koningsdag?

Dat zou heel leuk zijn, maar dat verwacht 

ik niet zo snel. De koning – en vroeger 

de koningin – probeert het een beetje te 

spreiden over het land. In 2000 zijn ze 

nog in Leiden geweest, daarna in 2005 

en in 2015 nog een keer in Zuid-Holland. 

Bovendien zijn er nog zoveel plaatsen die 

nog nooit aan de beurt zijn geweest... 

Ik denk echt dat we nog even moeten 

wachten.  <

> Vervolg voorpagina
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De tuin is ontploft  . Narci en staan knalgeel tu en de roze helleboru en. De 
struik m  helrode bloemen in de voortuin waar ik de naam ni  van we  
en waar menig wandelaar bewonderend stil bij blijft  staan, staat in vuur en 
vlam. 

Ni  alleen de natuur vernieuwt zich. Zo ook ons b tuur. We hebben 
een nieuwe penningme ter, Karin Jansen. Zij vervulde in h  verleden 
fi nanciële functi  in diverse bedrijven. Daarna nam haar carr ière een 
verr   ende wending en koos zij voor h  vak van meubelmaker. H  
b ekent dat we afscheid nemen van Agn  van Lierop, die de afgelopen 
vijf jaar als rot s in de branding onze fi nanciën heeft  bewaakt. Ook Hans 
Turenhout is toeg reden tot  h  b tuur en daarmee is h  b tuur na h  
vertrek van Eddie Lamberts vorig jaar weer comple . Hans is advocaat 
en sp ialist  op h  gebied van b tuursr ht en we zijn heel blij m  deze 
versterking. Persoonlijk ben ik er trot s op dat we zo’n mooi team hebben. 

De Algemene Ledenvergadering op 22 maart was goed bezocht. H  b tuur 
wil h  komende jaar onderzoeken of  er draagvlak is voor uitbreiding van 
h  gebied van de wijkvereniging. H  gaat om h  gebied ten w ten van 
h  Rijn-Schiekanaal en begrensd door de Hoge Rijndijk, Utr hts Jaagpad 
en Veerhuis. Door de jaren heen kwam telkens weer de vraag op of  dit 
gebied zou mo en worden b rokken bij h  gebied dat onze vereniging 
bedient. Zowel de meningen van bewoners in h  'nieuwe' gebied als in h  
b taande gebied van de wijkvereniging zullen worden gepeild. Ik overweeg 
hiervoor een werkgroep in te stellen van een aantal b rokken leden van de 
vereniging. 

Voor nu, geni  van de lengende dagen. Koningsdag komt eraan, h  wordt 
weer een prachtig fe t dat u ni  mag mi en!

?Exp� siehoofd-
redacteur
Het is bijna niet voor te stellen, maar Rob 

Beurse gaat afscheid nemen als hoofd-

redacteur van onze wijkkrant. Hij heeft 

bijna 11 jaar lang met ontzettend veel 

liefde en aandacht ons blad geprodu-

ceerd, maar nu vindt Rob het tijd om het 

stokje over te dragen. Dit jaar zal hij het 

blad nog verzorgen, maar op 1 januari 

2018 houdt hij er mee op. Dat mag ook 

wel nu hij de respectabele leeftijd van 

74 jaar heeft bereikt. Wij zijn Rob enorm 

dankbaar voor al zijn inzet en prachtige 

en zeer gewaardeerde kranten. 

We staan nu echter 
voor de uitdaging een 
opvolger te vinden...

Wijkkrant 
zoekt 

Ben jij dat 
misschien? 
Wij zoeken een vrijwilliger die 3x per 

jaar de taak op zich wil nemen om de 

wijkkrant te vullen met interessante 

verhalen over en uit onze buurt, de 

coördinatie van de redactie op zich te 

nemen en de vormgeving en produc-

tie te begeleiden. Er is een redactie 

en een vormgever en de distributie is 

strak geregeld. En Rob heeft aange-

geven nog wel graag een deel van 

de fotografi e voor zijn rekening te 

nemen. 

Kortom: je hoeft het niet alleen te 

doen. Wel verwachten we een vlotte 

pen, een visie op sfeer en inhoud 

van het blad, kennis van de wijk, 

uitstekende regelkwaliteiten en veel 

inlevingsvermogen. 

Heb je interesse of vragen? 

Meld je dan graag bij het bestuur via: 

voorzitter@profburgwijk.nl

hoofd-
redacteur

Wijkkrant 
zoekt



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
4

Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden     

T +31(0)71-5162372 | E gijsdekok@remax.nl | www.remax.nl/gijsdekok

De wijkmakelaar van 
de Professorenwijk en de 
Burgemeesterswijk 

Taxicentrale Eltax 
(innoverend sinds 1933) nu als 

enige in Leiden met een 100% Elektrische 
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071 - 521 21 44

www.eltax.taxi

Feest! 
verjaardag receptie trouwen

 borrel BUFFET DANSEN BBQ disco 
DINER jubileum AVONDFEEST

www.detuinvandesmid.nl
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Er ontstond na de publicatie dan ook 

direct veel onrust bij omwonenden, 

schoolleiding en ouders over de 

gevolgen van deze nieuwbouw. Gevolgen 

voor de leefbaarheid, parkeer- en 

verkeersdruk én verkeersveiligheid 

tijdens de bouwfase en na de oplevering 

van het appartementencomplex. Vanuit 

de Wijkvereniging hebben we daarom 

direct in juli een aantal vragen op dit 

punt voorgelegd aan de gemeentelijke 

projectleider en de betrokken aannemer. 

Daarnaast hebben we ook gevraagd 

om een overleg te organiseren met álle 

betrokkenen, waaronder het inmiddels 

gevormde actiecomité van omwonenden, 

de aangrenzende sportverenigingen 

en de schoolleiding en ouderraad/

medezeggenschapsraad van de 

Lorentzschool. 

De vergunningverlening is in 2016 door 

de gemeente aangehouden omdat er 

nog aanvullende informatie nodig was, 

waaronder ook de belangrijke uitwerking 

van het bouwveiligheidsplan en de 

bouwplaatsinrichting.

Voortgang
Op 21 maart heeft een overleg 

plaatsgevonden met (het actiecomité van) 

omwonenden, scholen (Lorentzschool, 

Josephschool en Joppenszschool), 

sportverenigingen en de Wijkvereniging. 

De gemeente heeft daar aangegeven 

dat de ingediende vergunningaanvraag 

nu door de gemeente als voldoende 

compleet wordt beschouwd om 

beoordeeld te kunnen worden. Wanneer 

de vergunning wordt verleend (naar 

verwachting in april/mei 2017) zal 

hierover de gebruikelijke publicatie in 

de Stadskrant en op de gemeentesite 

plaatsvinden. Daarop volgt dan een 

bezwaartermijn van zes weken waarin 

alle belanghebbenden nog formeel 

bezwaar kunnen indienen.

Omwonenden, ouders en directie van 

de Lorentzschool hebben in elk geval 

de afgelopen periode heel duidelijk naar 

voren gebracht dat het noodzakelijk 

is dat het bouwveiligheidsplan van 

de aannemer op belangrijke punten 

nog wordt aangevuld om de veiligheid 

van de schoolgaande kinderen en 

omwonenden tijdens de bouwfase 

te garanderen. Hierover worden nog 

gesprekken gevoerd met de aannemer 

en de gemeente, die verantwoordelijk 

is voor zowel de vergunningverlening 

als (het toezicht op) de bouw- en 

verkeersveiligheid tijdens de 

bouwperiode.   <

door Regine Scholten

Begin juli 2016 werd een aanvraag Omgevingsvergunning voor de 

nieuwbouw van 69 appartementen aan de van Vollenhovenkade/Asserstraat 

op het terrein bij de Lorentzschool in de gemeenteberichten gepubliceerd. De 

plannen voor de bouw van (oorspronkelijk 39) appartementen aan de rand 

van het schoolplein dateerden weliswaar al van 2009, maar de afgelopen 

jaren leken deze niet meer tot uitvoering te komen.

Van Vollenhovenkade/ 
Lorentzschool – Bouw van 
69 appartementen



door Astrid van Eerden

Er is nog weinig voortgang te 

melden als het gaat om het fase 2 

bouwplan bij de Josephschool en 

de Oppenheimstraat. Begin mei 

2016 heeft de gemeente de ontwerp 

omgevingsvergunning voor het 

bouwplan Oppenheimstraat fase 2 

offi  cieel gepubliceerd. 

Het bouwplan op deze locatie omvat 

vijf extra functies op het terrein 

direct grenzend aan de Josephschool: 

gymzaal, peuterspeelzaal, BSO, 27 

woon/zorgappartementen en een zorg/

werk/trainingscentrum. Omwonenden 

en de Wijkvereniging wijzen al jaren 

op de overschrijdingen van de het 

bestemmingsplan, de risico’s voor de 

verkeersveiligheid en de aantasting 

van het groen die het plan met zich 

meebrengt. De omwonenden, ouders 

van kinderen op de Josephschool en 

de Wijkvereniging hebben daarom een 

uitgebreide onderbouwde zienswijze 

ingediend. Het wachten is nu op 

de reactie hierop van de gemeente, 

in de vorm van een zogeheten 

Zienswijzenrapport. De gemeente heeft 

nog geen datum bekend gemaakt waarop 

dit rapport afgerond zal zijn.  <

Bouwplannen fase 2 
Oppenheimstraat/Josephschool

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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advertentie

De werkzaamheden aan de 

spoorwegonderdoorgang bij de 

Kanaalweg vorderen gestaag. Naar 

verwachting is dit project eind 2017 

afgerond. 

Spoorweg-
onderdoorgang 

Kanaalweg
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Op zaterdag 17 december 2016 vond 

de jaarlijkse kerstborrel weer plaats. 

Zoals de laatste jaren het geval was, 

werd ook deze borrel gehouden in de 

foyer van de Vredeskerk. Om 17.00 

uur gingen de deuren open, het 

moment dat het buiten schemerig 

werd en de vrolijk verlichte ingang 

van de Vredeskerk de aandacht 

begon te trekken. De glühwein, 

frisdrank en zoutjes stonden klaar, 

het feest kon beginnen. Vooral de 

glühwein ging er goed in. 

Het was druk dit jaar, meer dan honderd 

mensen kwamen samen om elkaar te 

ontmoeten. Wijkgenoten hieven het glas 

op kerst 2016 en alvast op een nieuw 

2017. Regine Scholten, voorzitter van de 

Wijkvereniging, hield zoals voorgaande 

jaren een kersttoespraak. Ze bedankte 

daarin de vele vrijwilligers die onze 

wijk rijk is en blikte terug op het succes 

van de eerste Kinderbuitenspeeldag 

en de voetbalcompetitie voor de 

jeugd. Maar ze stipte ook de omvang 

van nieuwbouwplannen aan bij de 

Lorentzschool en de Oppenheimstraat. 

“Wat de Wijkvereniging betreft ‘mag 

het ietsje minder zijn’. Dat hebben we 

het college van B&W bij zijn bezoek in 

september ook hebben meegegeven en 

daar blijven we ons voor inzetten.”

Tentoonstelling en boekje
Niet alleen kwamen mensen samen om 

met elkaar te proosten en bij te praten. 

Ook kwamen ze naar de Vredeskerk voor 

de fototentoonstelling van fotograaf Rob 

Beurse die geopend werd door Regine 

Scholten. 

In achttien foto’s heeft Rob Beurse 

vastgelegd hoe wijkbewoners van de 

Profburgwijk tegen onze wijk aankijken. 

En allemaal komen zij tot dezelfde 

conclusie: we wonen in een prachtige 

wijk. Allemaal droegen ze hun favoriete 

plek in de wijk aan. De keuze en 

motivatie was divers: van de achtertuin 

tot het Roomburgerpark, van de 

Petruskerk tot de spoorwegovergang bij 

de Kanaalweg. Iedereen had zo zijn eigen 

redenen om juist die plek uit te kiezen. 

Rob heeft de favoriete plek op een mooi 

moment vanuit een mooi standpunt 

vastgelegd, en ook de bewoners op de 

foto gezet. 

Van de tentoonstelling is een boekje 

gemaakt: ’N Wijk om stil van te zijn. Het 

eerste exemplaar reikte Rob bij deze 

gelegenheid uit aan Regine Scholten. 

Het boekje is te koop bij boekhandel 

De Kler en Kooyker, en bij Rob zelf 

(Kapteynstraat 33).  <

Kerstborrel 2016

door Marijke Boter

Een ontmoeting 
met elkaar en met 
onze wijk

7
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Perzikweg 9a, 2321 DG Leiden
Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

E info@fysiotherapievandersalm.nl
I www.fysiotherapieleiden.nl

T 071-512 47 88

‘Uw bewegen 
     is onze zorg’

Het recept voor 
            advies en medicatie

Lammenschansweg 15B • 2313 DH Leiden 
Tel. 071-512 35 53 • www.zuiderapotheekleiden.nl
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Het was maandag 20 maart alweer 

de vijfde keer dat het Buurt 

Bussiness Netwerk (BBN) bij elkaar 

kwam. We waren deze avond 

met 12 mensen en het was weer 

zeer geanimeerd. Alleen al het 

kennismakingsrondje bood genoeg 

stof tot praten over ieders passie. 

In afwijking van de voorgaande keren 

was het deze keer niet bij iemand in de 

huiskamer maar op De Plek, Kanaalpark 

157. Hier kunnen diverse soorten ruim-

tes gehuurd worden door ondernemers: 

vergaderruimtes, praktijk ruimtes, fl ex 

plekken. Dit oude NEM kantoor heeft 

weer een mooie bestemming gekregen. 

We kregen een rondleiding en vervolgens 

vertelde Marike van IJssel (ondernemer in 

onze de wijk) over de geluksroute die zij 

organiseert. 

BBN
Het BBN is een  netwerk voor mensen 

in de wijk die een onderneming, eigen 

praktijk, of bedrijf hebben. De bedoeling 

van de bijeenkomsten van het netwerk is 

om elkaar te leren kennen en van elkaars 

capaciteiten gebruik te kunnen maken.

Op de bijeenkomsten wordt iets verteld 

door iemand uit de wijk met een eigen 

onderneming of praktijk. Er kunnen vra-

gen gesteld worden aan elkaar in de zin 

van: wie heeft er een goede boekhouder. 

Maar ook kunnen vragen gesteld worden 

over zaken waarover meegedacht kan 

worden, zoals: hoe benader ik mijn 

klanten. Daarnaast wordt er informeel 

genetwerkt. Op die manier weet je als je 

bijvoorbeeld een website ontwerper of 

een makelaar nodig hebt, dat er iemand 

in de wijk woont met dat aanbod.

De volgende bijeenkomst is op 13 juni. 

Je kunt je opgeven/aanmelden voor 

het netwerk bij Astrid van der Zwan via 

a.zwan@casema.nl   <

door Astrid van der Zwan

Bijeenkomst 
Buurt Business Netwerk

In november 2015 ging de gemeen-

teraad akkoord met de toekenning 

van een krediet van drie miljoen 

euro voor de permanente uitbreiding 

van het Stedelijk Gymnasium, locatie 

Athena (Fruinlaan). De gevraagde 

uitbreiding betreft acht extra loka-

len, studieruimtes en twee nieuwe 

gymzalen (waarbij een gymnastiek-

zaal wordt vervangen en er een 

extra gymzaal wordt toegevoegd). 

Het eerste ontwerp voor deze uitbreiding 

betekende een grote impact op de woon-

omgeving en bovendien zou het ook niet 

zonder forse afwijkingen van het bestem-

mingsplan kunnen worden gerealiseerd.

Omwonenden hebben gezamenlijk 

overlegd met gemeente en schoolleiding 

en gevraagd om nieuwe ontwerpvari-

anten, waarvoor zij ook criteria hebben 

aangegeven. Dit heeft de schoolleiding 

serieus genomen en inmiddels ligt er 

een nieuwe ontwerpvariant, waarin een 

belangrijk deel van het uitbreidingsplan 

verdiept (ondergronds) wordt uitgevoerd. 

Hierdoor blijft de hoogte van de nieuwe 

aanbouw voor het overgrote deel tot 

maximaal 4,5 meter beperkt blijft. 

Omwonenden én schoolleiding zijn po-

sitief over het nieuwe ontwerp, maar het 

brengt wel hogere kosten met zich mee. 

Ook de markt- en bouwprijzen zijn de 

afgelopen twee jaar gestegen, waardoor 

naar verwachting aanvullend krediet 

nodig is van 1.300.000 euro. 

De gemeenteraad zal hier naar verwach-

ting in mei over beslissen.   <

Stedelijk 
Gymnasium 
– geplande 
uitbreiding 
fase 2 door Astrid van Eerden

Een zeer 
inspirerende avond
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Waar is de 
picknickbank? 

De rollatorclub, misschien heeft 

u er al eens van gehoord. Deze 

bestaat sinds 2015 op initiatief 

van wijkverpleegkundigen. Bep 

van Houten is als vrijwilliger 

verbonden aan deze club 

in onze Professoren- en 

Burgemeesterswijk en vertelt.

door Marijke Boter

De Wijkrollatorclub 
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“Ik ben als vrijwilliger al een tijd verbon-

den aan het IVN, het Instituut voor na-

tuureducatie en duurzaamheid. Het IVN 

is een landelijke organisatie die mensen 

op lokaal niveau bij de natuur betrekt. We 

organiseren natuuractiviteiten in de buurt 

en sinds 2015 zijn we als Leidse IVN 

werkgroep ‘Op je gezondheid’ betrokken 

bij de rollatorclub.” 

Divers
Op verzoek verzorgt deze werkgroep 

voor diverse patiëntengroepen aange-

paste excursies, zoals voor blinden en 

slechtzienden, scootmobielen, long- of 

diabetespatiënten.

De bedoeling van de rollatorclub is hel-

der: met ouderen die afhankelijk zijn van 

een rollator op stap gaan in de natuur. 

“Oudere mensen komen niet zoveel meer 

buiten als ze van een rollator afhankelijk 

zijn. Een boodschap kunnen ze soms nog 

zelfstandig doen, maar wandelen? Daar 

hebben ze iemand bij nodig. Wij nemen 

die mensen mee naar een natuurgebied 

in de buurt en maken met hen een wan-

deling van 1,5 kilometer. Halverwege zor-

gen we voor koffi  e, thee en iets lekkers.”

Natuurlijk zijn ze daarbij afhankelijk van 

het weer. “We hopen natuurlijk op mooi 

weer. Zodra het enigszins droog is, gaan 

we naar buiten. Maar bij slecht weer 

moeten we improviseren en een binnen-

activiteit bedenken. Maar we proberen 

altijd met natuur bezig te zijn. Want 

natuur heeft een goede invloed op onze 

gezondheid, dat wijzen verschillende 

onderzoeken uit. Bovendien willen veel 

ouderen naar buiten, of het nou regent 

of niet. Dan zorgen we voor regencapes. 

Zo zijn we weleens met zijn allen door de 

duinen in Katwijk gelopen.” 

Verpleegkundige
Behalve een vrijwilliger van het IVN, die 

als gids fungeert, gaat er ook altijd een 

wijkverpleegkundige mee. “Wij van het 

IVN kunnen veel over natuur vertellen, 

maar als het over gezondheid gaat, heb-

ben we wat minder ervaring. Daarom is 

het altijd goed dat er een verpleegkun-

dige mee gaat, naast één of meer vrijwil-

ligers. Er gaat ook altijd een rolstoel 

mee voor calamiteiten. Meestal dient die 

om de koffi  e en de tas van de gids te 

vervoeren.”

Begaanbare paden
Voor de rollatorclub zijn de vrijwilligers 

afhankelijk van een aantal factoren: ten 

eerste is het belangrijk dat er vervoer is. 

Nu maken ze gebruik van twee busjes 

van verzorgingshuis Roomburg. Uiteraard 

moet het natuurgebied toegankelijk zijn 

voor rollators, modderpaadjes vormen 

al gauw op zijn minst een uitdaging. 

Daarom gaat Bep van tevoren altijd eerst 

op onderzoek uit. “We letten dan op din-

gen als: zijn de paden begaanbaar, is er 

halverwege een picknicktafel, kunnen we 

de busjes goed parkeren? En natuurlijk: 

welke route lopen we, waar kunnen we 

wat bij vertellen?” 

Inmiddels heeft de rollatorclub al veel 

mooie plekjes in Leiden en omstreden 

kunnen bekijken. Zo zijn ze in park 

Cronesteyn geweest, het Leidse Hout, de 

Leidse Hortus en de Horsten bij Wasse-

naar. “En wat zo mooi is,” zegt Bep, “we 

doen het natuurlijk om de mensen mee 

naar buiten te nemen, omdat dat gezond 

is. Maar onderling ontstaan er ook goede 

banden en zelfs echte vriendschappen. 

Ouderen die elkaar eerder nog nooit ont-

moet hadden, zoeken elkaar nu tijdens 

wandelingen op.” 

Nationale rollatorloop
Het uiteindelijke doel van de Rollatorclub 

is de sportieve nationale rollatorloop in 

september, in het Olympisch Stadion in 

Amsterdam. Daar kunnen verschillende 

afstanden gelopen worden, de langste 

afstand is 1500 meter. Een van de deel-

nemers van de Leidse rollatorclub werd 

afgelopen september tweede op de 400 

meter. (www.rollatorloop.nl) 

Een wedstrijd, maar tegelijk ook een heel 

feestelijke afronding van het seizoen.

“Het is heel dankbaar werk”, zegt Bep. 

“De deelnemers zijn zo enthousiast en 

komen met zo veel plezier. Daar doe je 

het voor. Maar: we kunnen nog wel heel 

goed vrijwilligers gebruiken!” 

Bent u enthousiast geworden en wilt 

u uw steentje bijdragen door als 

vrijwilliger mee te werken? Of wilt u mee 

als deelnemer? Neem dan contact op 

met Bep van Houten, 071 514 6869 of 

bepvanhouten@xs4all.nl of Hanneke 

van der Veen 06-1237 3236.  <

De bedoeling van 
de rollatorclub 

is helder: 
met ouderen die 

afhankelijk zijn van 
een rollator 
op stap gaan 
in de natuur
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SPL is de aanbieder van peuterspeelzaalwerk in Leiden. Onze succesfactoren: 

• Het kind staat staat centraal
• Aandacht voor individuele talenten
• Ondersteunend aan ouders
• Goede voorbereiding op de basisschool
• Wijkgericht

In de Professoren- & Burgemeesterswijk hebben we drie locaties:

Voor informatie en inschrijving: Klantenservice, 088  3043043 (van 9 tot 16 uur), klantenservice@splopvang.nl

www.splopvang.nl

Kwaliteit voor peuters

Glijbaan 
Burggravenlaan 17a

Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2

Kleine Urt 
Van Vollenhovenkade 15
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Op een doordeweekse avond begin 

maart ga ik op de koffi  e bij Jeanette, 

Christel en Reneé. Zij zijn bezig met 

een project dat me intrigeert – de 

‘Social Sofa’. Ik praat met hen over 

wat dat is, hoe het is ontstaan en 

wat het de wijk zal brengen.

Het idee voor de Sofa heeft een voorge-

schiedenis. Het begon in 2015 met een 

kerstborrel waar bewoners hun wens 

voor de wijk in de kerstboom mochten 

hangen. De meest voorkomende wens 

was dat het zwerfvuil aangepakt zou 

worden. Hieruit zijn de ‘social pickers’ 

ontstaan (zie Wijkkrant 65), wijkbewo-

ners die regelmatig prikacties houden 

waarbij het zwerfvuil wordt opgeruimd. 

Doordat dit een succes was werd er 

gezocht naar andere mogelijkheden om 

de wijk nog mooier en leuker te maken. 

Christel kwam toen met het idee van 

een ‘Social Sofa’. Op de Lorentzschool 

waar zij les geeft, staat er ook een en 

daar wordt goed gebruik van gemaakt 

plus dat het heel mooi staat – een echte 

aanwinst!

Maar wat ís een Social Sofa dan? 

”Het is een betonnen bank die bekleed 

wordt met een mozaïek (www.socials-

ofa.nl/). De basis bank wordt geleverd, 

daarna wordt hij bekleed met mozaïek. 

Dat zal in dit geval gedaan worden door 

de wijkbewoners – in de eerste plaats 

bewoners van de Professorenwijk Zuid-

Oost, maar andere bewoners van de 

Profesoren- Burgemeesterswijk zijn ook 

welkom.”

Wat is jullie motivatie om dit, 
maar ook andere projecten, 
op te pakken? 

”Je ziet dat steeds minder mensen in 

onze wijk aansluiting bij elkaar vinden en 

dat vinden we jammer, want ieder mens 

mag er zijn. Met de Sofa kun je gewoon 

meedoen bij het mozaïeken. Daardoor 

leer je de mensen uit je buurt kennen.”

Hoe komen jullie aan een 
ontwerp? 

”Er wordt een wedstrijd voor uitgeschre-

ven. Die is alleen bedoeld voor bewoners 

van de Professorenwijk Zuid-Oost. In 

april krijgen zij een kleurplaat in de bus 

waarop zij een ontwerp kunnen maken. 

Het winnende ontwerp wordt uitge-

voerd.”

En dan, als de bank af is, 
wat dan? 

”Dan is het een ontmoetingsplek voor 

mensen uit de wijk en fl eurt het de wijk 

op. Dus het is aan de ene kant een pro-

ject wat de wijk tijdens het maken van de 

Sofa samenbrengt en aan de andere kant 

creëert het een ontmoetingsplaats nadat 

de Sofa af is.” 

Vanaf wanneer begint het 
mozaïeken? 

“De planning is eind april maar nog 

helemaal zeker is het niet.”

Heb jij vragen of wil je op de hoogte 

gehouden worden? Stuur dan een mail 

met je telefoonnummer naar 

christel.langenhoff @lorentzschool.nl.  <

door Dorien Jansen

in de 
Professorenwijk 
Zuid-Oost

Sofa
Social
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> Meer straatfeesten 
in de wijk!

door Nynke Smits

Frits Quadekker, José Lubbe 

en Sjaak Koehler, alle drie 

bewoners van de Du Rieustraat, 

zijn de drijvende krachten 

achter de materiaaluitleen in 

de wijk. Dat we zo’n prettige 

en nuttige instantie hebben in 

de wijk mag bekend zijn uit 

de annonces in ons blad, maar 

mijn drie gesprekspartners 

willen graag benadrukken dat 

er best meer gebruik van mag 

worden gemaakt. Zij zijn er dus 

voorstanders van dat er meer 

straatfeesten komen en dan 

graag een tikje meer gespreid 

over het jaar. 

Eind augustus, begin september, wanneer 

iedereen terugkomt van zomervakantie 

en de scholen weer beginnen, slaat het 

straatfeestvirus toe. En dan wil ieder-

een tenten, bier-, sta- en picknicktafels, 

verlichting, vuurkorven en geluidsinstal-

laties lenen. Iedereen krijgt dan eerlijk 

wat, maar de spoeling wordt wel dun. 

Een reden te meer om eens na te denken 

over een straatfeest in het voorjaar of het 

najaar in plaats van ‘langs de randen van 

de zomervakantie’. 

Opbergruimte
Het drietal delibereert een tijdje over 

wanneer het zijn schone taak begon en 

komt tot een consensus: zo’n vijf jaar ge-

leden hield Jan Burgmeijer aan de Kanaal-

weg er mee op. Burgmeijer  bewaarde 

alle spullen in zijn schuur. Dus toen deze 

vrijwilliger besloot zijn taak over te dra-

gen, moest er een nieuwe opbergruimte 

komen. Dat werd het gymzaaltje in de Du 

Rieustraat en genoemde drie straatgeno-

ten stelden zich garant voor het beheer. 

Inmiddels is de gymzaal afgebroken en 

verrijzen er in de straat vijf nieuwe hui-

zen. Gelukkig werd de Vredeskerk bereid 

gevonden een opbergruimte af te staan. 

Praktisch
Frits en ik lopen na afl oop van ons 

gesprek erheen. In de zijgevel van 

de Vredeskerk ontsluit mijn gids een 

robuuste deur en staan we direct in de 

praktische ruimte ter grootte van een 

fl inke fi etsenschuur. Tafels, tenten enz. 

staan ordelijk rondom tegen de wanden 

op de vloer van straattegels. Alles ziet er 

prima uit – oud-voorzitter Thomas van 

Duin heeft voor zijn vertrek nog gezorgd 

voor goede nieuwe spullen – en er hangt 

geen muff e schimmellucht. De ruimte be-

vindt zich dan ook heel handig naast het 

stookhok. Curieus voorval vorig jaar mid-

den in de zomer: de grond was opeens 

onder de tenten weggezakt. Een ‘sink-

hole’ heet dat. Het op mysterieuze wijze 

ontstane gat onder de tegels werd weer 

opgevuld en je ziet er niks meer van. 

Maar dat kon dus zomaar gebeuren… 

Gratis uitleen
Wie gebruik wil maken van de gratis 

Onze materiaaluitleen-vrijwilligers
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> Meer straatfeesten 
in de wijk!

uitleen kan contact opnemen met de penningmeester van 

de wijk, Karin Jansen (penningmeester@profburgwijk.nl). 

Coördinator Quadekker krijgt dan een seintje en verdeelt 

de werkzaamheden over de drie vrijwilligers. De lener vult 

een formulier in, er wordt met José, Sjaak of Frits een af-

spraak gemaakt voor tijdstip van ophalen en terugbrengen; 

de leners zorgen zelf voor een grote auto en sjouwers. 

Leners moeten wel lid zijn van de Wijkvereniging (let wel:  

iedereen krijgt de Wijkkrant in de bus, maar het lidmaat-

schap van de Wijkvereniging is geen automatisme).  

Straatfeesten bevorderen de saamhorigheid en houden de 

rijdende rechter uit de buurt, meent het drietal. En daar 

zetten zij zich graag voor in. Afgelopen jaar ‘rukte’ het 

team zo’n twintig keer ‘uit’. Ook hierover bestaat consen-

sus: dat mag best vaker worden.   <

• Het materiaal-uitleenteam v.l.n.r.: 
   José Lubbe, Sjaak Koehler en Frits Quadekker.

Onze materiaaluitleen-vrijwilligers

Carmen Schuhmacher Medrano: 
06 -19626146

Voor meer informatie kijk op: 
www.pedicurelorentzkade.nl

Gratis materiaal 
lenen voor leden

Neem dan contact op met onze penningmeester: 

Karin Jansen, penningmeester@profburgwijk.nl

Tenten, bier-, sta- en picknicktafels, 
verlichting, vuurkorven, 
geluidsinstallaties, spellen...
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BMS
Netwerk Notarissen

Plantsoen 25
2311 KG  Leiden
T (071) 516 29 30
F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl

> Alle rechtsgebieden

 
> Combinatievoordeel
 bij gelijktijdig   
 passeren van 
 verschillende akten

> Gratis abonnement  
 op onze    
 elektronische  
 nieuwsbrief

> Eigen parkeerterrein

Notarissen

mr. R.H. Breedveld

mr. E.J. Moolenaar

mr. M. Schwarze

Hoge Rijndijk • Leiden
Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

Stĳ lvol 
ambachtelĳ k 

design 
bĳ  Colĳ n!
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Het Open Podium dat zondag 

26 maart in de Vredeskerk werd 

gehouden kan zich scharen onder 

de noemer ‘zeer succesvol’. Het was 

druk. De grote zaal van de kerk was 

ruim gevuld. En het programma liet 

niets te wensen over. 

Deskundig ingeleid door Caroline van 

Oyen brachten de duo’s, trio’s en groepen 

weer prachtige muziek ten gehore. Het 

publiek genoot. De variatie was weer 

groot.

Zo bewees Maaike Waszink (9 jaar) op de 

cello haar ontluikend talent; bracht An-

neke Teune op de piano Grieg tot leven, 

brachten Flauto Dolce en Sarabande ons 

met hun prachtige fl uitspel in vervoering, 

zong Carolien ’t Hoen prachtige Shake-

speare songs terwijl Peter-Bram ’t Hoen 

haar begeleidde op de piano, brachten 

Vera Prijs (klarinet) en Marion Stokvis 

(piano) schitterend Schuman ten gehore 

en sloot het Oost-Europakoor Mila met 

een reeks Bosnische liederen het eerste 

gedeelte af. 

Na de pauze was het onder meer de 

beurt aan de jeugd. Ook hier nam 

Caroline het voortouw en deed een 

poging de groepen door middel 

van interviews aan het massaal 

toegestroomde publiek voor te stellen. 

Hoe dan ook, de groepen speelden en 

zongen ontwapenend spontaan en mooi.

Het zangkoor Dawwagiem bracht onder 

leiding van Tim Hermsen heerlijke lie-

deren ten gehore die soms gospelachtig 

waren en soms wat meer rock in zich 

hadden. De Topmeiden onder leiding van 

Aukje van der Neut lieten zien dat spon-

taniteit en muzikaliteit tot ontroerende 

muziek kan leiden. Daarna vertolkten 

drie leden van het Jeugd Symfonieorkest 

Rijnstreek (Aliede Holweg viool, Maaike, 

Waszink cello en Ilse Snijders fagot) 

Happy van Pharrell Wiliams. De middag 

werd afgesloten door het Zanghuis 206 

Koor onder leiding van Aukje van der 

Neut. Wat een fantastisch optreden. Er 

werd geweldig a capella gezongen. En 

met hun Afrikaans repertoire kregen ze 

de handen van de bezoekers enthousiast 

op elkaar.  <

Open Podium 2017
door Rob Beurse

Fo
to

's
: 
R
ob

B
eu

rs
eF

ot
og

ra
fi 

e



Toen iedereen eindelijk zat achter een 

kopje koffi  e of thee opende voorzit-

ter Regine Scholten de vergadering. 

Ze memoreerde het vertrek van Eddie 

Lamberts kondigde het vertrek van onze 

penningmeester Agnes van Lierop aan. 

Maar het goede nieuws was dat er twee 

nieuw bestuursleden klaarstonden om 

benoemd te worden. Vervolgens werden 

de notulen doorgenomen en behoudens 

wat verzoeken om wat namen naar hun 

juiste spelling te corrigeren, werden de 

notulen, met dank aan de secretaris, 

goedgekeurd.

Jaarverslag
Het ledenaantal was in 2016 iets minder 

dan in 2015. De fl inke groei in dat jaar 

was voornamelijk te danken aan een 

fl yeractie in de wijk. Maar de communica-

tiemachine draait op volle toeren. Monica 

Wigman benoemde nog even het gebruik 

dat gemaakt wordt van de grote hoeveel-

heid informatie die uit de enquête (2015) 

is gekomen. Naast de ‘onoverwinnelijke’ 

Wijkkrant verschijnt er nu ook tussen 

de verschijningsdata van de Wijkkrant 

de Wijk-Update. Een digitale nieuwsbrief 

waarmee u op de hoogte wordt gehou-

den van het laatste nieuws. 

Vervolgens kwamen een voor een de 

dossiers langs. De nieuw- en verbouw 

bij Oppenheimstraat waar we al enige 

tijd wachten op het zienswijze rapport. 

De Lorentzschool waar het wachten is 

op een adequaat veiligheidsplan. Wel 

is er de toezegging dat er op die plaats 

niet geheid, maar geboord zal worden. 

Natuurlijk kwam ook de ondertunneling 

van het spoor aan de orde. Er waren veel 

klachten variërend van spontaan open-

springende wc-deuren door het gedreun 

tot overlast van sluipverkeer om de paal 

op de De Sitterbrug te ontwijken. Ook 

de sluis op het Van Vollenhovenplein viel 

niet in goede aarde, evenals het zonder 

goed overleg verplaatsen van de glas- en 

papiercontainers. Het bestuur reageert 

bij monde van Astrid van Eerden dat al 

deze problemen worden meegenomen 

door de verkeersgroep in de overleggen 

met de gemeente. 

De verbouwingsplannen bij het Stedelijk 

Gymnasium, waarover aanvankelijk nogal 

wat onvrede was, laten zien dat goed 

overleg wel degelijk tot iets moois en 

tevredenheid kan leiden.

De feesten, de dodenherdenking, de lees-

groepen, lezingen, de buitenspeeldag, 

onze uitleen-van-feest-materialen, ons 

goede contact met de politie en wijkre-

gisseur… ze kwamen allemaal langs. Tot 

slot was er lof voor het Profburgvoetbal-

toernooi dat volgens organisator Joop 

van Pijkeren duidelijk voorziet in een 

behoefte.

Financiën
De fi nanciële situatie van onze Wijkver-

eniging is zeer gezond. “We hebben zelfs 

een overschot.” Na veel discussie over 

hoe dit overschot te besteden, werd de 

conclusie getrokken dat we op fi nancieel 

gebied ‘niet te scherp aan de wind moes-

ten zeilen’ en  dat reserves nu eenmaal 

nodig zijn om ook in mindere tijden de 

broek op te kunnen blijven houden. Ook 

werd geconstateerd dat het prachtige in-

formatieve jaarverslag, dan wel een fi kse 

uitgave betekent, maar in positieve zin 

bijdraagt aan de samenhang in onze wijk.

Begroting en Jaarplan
De behandeling van de begroting verliep 

zonder op- en of aanmerkingen.

Bij het jaarplan ontstond er nogal wat 

discussie over het eventueel onderzoeken 

van de mogelijkheid of het gebied ‘over-

zijde Hogerijndijk en Utrechtse Jaagpad’ 

bij onze wijk hoort. Volgens Regine Schol-

ten is dat offi  cieel volgens de indeling 

van de gemeente het geval, maar onze 

statuten voorzien hier niet in. Omdat 

actualisering van de verenigingsstatuten 

noodzakelijk is en de vraag over het wel 

of niet bij de wijk horen van dat gebiedje 

Het was weer een tamelijk 

goed bezochte Algemene 

Ledenvergadering van onze 

Wijkvereniging. Zo’n 40 mensen 

gaven acte de présence. Het 

bestuur keek samen met de 

leden terug en blikte vooruit. 

Geen spannende, wel een 

geruststellende vergadering.

Algemene Ledenvergadering

Focus op 
communicatie

door Rob Beurse
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in de vorige ALV gesteld is, gaat het 

bestuur alvorens de statuten aan te 

passen eerst verkennen of er bij de 

bewoners behoefte is zich bij onze Wijk-

vereniging aan sluiten en of de huidige 

leden behoefte hebben aan uitbreiding. 

Daarna zal de uitkomst hiervan in de 

ALV in 2018 aan de orde komen.

Bestuur
Agnes van Lierop kreeg veel mooie 

woorden en bloemen omdat ze na 

vijf jaar trouwe dienst vertrok en 

de financiën tiptop in orde zijn. 

Als nieuwkomers werden Hans van 

Turenhout en Karin Jansen voorgesteld. 

De aanwezigen klapten en dat wasdat. 

Tijd voor de rondvraag.

Rondvraag
De rondvraag is altijd een spannende 

aangelegenheid. Want wat had er als 

heet hangijzer niet aan de orde kunnen 

komen. Het viel ook deze keer weer 

reuze mee. Er was een ‘klacht’ over 

algen op de straatnaambordjes. Regine 

verwees naar de succesvolle schouw 

die vorig jaar is gedaan en stelt voor dit 

jaar weer zoiets op te zetten.

Verder was er uitgebreid aandacht voor 

het fenomeen verkamering. Wat leidde 

tot een oproep van het bestuur om bij 

vermoeden van verkamering en het 

daarvan ondervinden van overlast dit te 

melden bij het bestuur.

En er was een opmerking over verzak-

kingen die optreden door grondwater-

fluctuatie.

Na nog meer bloemen voor Agnes van 

het Ouderencontact en een oproep 

voor vrijwilligers voor Koningsdag en 

nog een huiskamer voor Kunst over de 

Vloer, sloot de Voorzitter de vergade-

ring.  <

Karin Jansen
Ik ben sinds 2000 woonachtig is de 

wijk. Tot voor kort in de Kapteynstraat 

en per 1 maart in de Van ’t Hoffstraat. In 

2012 ben ik als vrijwilliger de distributie 

van de Wijkkrant gaan verzorgen; van 

drukker naar bezorger. In die hoedanig-

heid ontmoette ik drie keer per jaar het 

Wijkbestuur want zij bezorgen bij de 

bezorgers.

Na een afwisselende loopbaan (marine-

officier, financieel directeur) ben ik in 

2009 begonnen als meubelmaker onder 

de naam LaJansen. Daarnaast doe ik be-

stuurlijk werk als toezichthouder én als 

penningmeester.

Dus toen penningmeester Agnes van 

Lierop aangaf dat ze na vijf jaar wilde 

aftreden heb ik mij – als er niemand 

anders was – aangeboden. Dat liet het 

bestuur zich geen twee keer zeggen. Na 

een aantal vergaderingen meedraaien zie 

ik een prettig team dat met daadkracht 

en zorgvuldigheid opereert tussen de 

verschillende belangen binnen de wijk. Ik 

draag daar graag aan bij.

Hans Turenhout
Ik ben in 1968 geboren in het toenmalige AZL. Tijdens mijn rechtenstudie ben ik 

terecht gekomen in een studentenhuis in De Laat de Kanterstraat en na mijn studie 

heb ik de wijk nooit meer verlaten. Sinds 1996 woon ik in de Tiboel Siegenbeekstraat. 

In het dagelijks leven ben ik advocaat en vennoot bij La Gro advocaten te Alphen aan 

den Rijn. Een middelgroot kantoor met 26 advocaten waar ik mij bezighoud met de 

overheids- en vastgoedpraktijk op het gebied van het omgevingsrecht (bestemmings-

plannen, omgevingsvergunningen, onteigeningen etc.).

De Wijkvereniging heeft altijd vrijwilligers nodig en het werd tijd dat ik een bijdrage 

ging leveren. Ik ben dan ook vrij snel ingegaan op het verzoek van onze voorzit-

ter om bestuurslid te worden. In het bestuur ga ik mij samen met Astrid van Eerden 

bezighouden met actuele dossiers, zoals de uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium. 

Er gebeurt veel in de wijk en het spreekt mij aan dat de Wijkvereniging niet van de 

tegenpartij is, maar een constructieve gesprekspartner van de gemeente.
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Samen, stap voor stap
Sabien de Bruijne

Wasstraat 30

2313 JJ Leiden

06 39 18 80 35

info@salut-uitvaartbegeleiding. nl

www.salut-uitvaartbegeleiding.nl

  (Bij)les volwassenen, scholieren,

  studenten. Beroepsgericht.

  Individueel / Kleine groepen

  Docent: mevr. C. Matallana

  (Instituto Cervantes o.a. Examinator A t/m C)

  Contact: carfermat@kpnmail.nl

  Of:  0622413914

SPAANS LEREN



Meer informatie op www.profburgwijk.nl/kodv

ZONDAG

NOV
05

21
de wijkkrant      april  2017

Op zondag 5 november 2017 is 

alweer de negende editie van Kunst 

over de Vloer. Dit is een evenement 

waarbij in ongeveer tien woonhui-

zen in onze wijk optredens worden 

verzorgd door artiesten en musici. 

De optredens vinden plaats bij men-

sen thuis, het zijn letterlijk huiska-

merconcerten. Hierdoor is er direct 

contact tussen musici en bezoekers 

mogelijk en bovendien is het ook 

zeer gezellig om samen met wijkge-

noten te genieten van muziek. De 

optredens zijn bedoeld voor ieder-

een, jong en oud. Ook dit jaar wordt 

er weer een leuke kindervoorstelling 

georganiseerd.

Start
Het comité van vrijwilligers is al ge-

start met de voorbereidingen voor deze 

negende editie. Joeki van Etteger heeft 

al jaren ervaring en weet op uitstekende 

wijze de bezoekers te registreren en in 

te delen voor de verschillende concerten. 

Ward Assmann is ook dit jaar bereid de 

programmering voor zijn rekening te 

nemen. In de editie van 2015 had hij een 

heel verrassend en gevarieerd program-

ma samengesteld. Francis van der Rijst is 

nieuw in het comité en zal de contacten 

met de huiskamers voor haar rekening 

nemen.

Sponsors
Als bestuur zorgen we voor de communi-

catie voor het evenement en hebben we 

de taak om fi nanciering te vinden. Dat 

laatste is altijd weer een lastige opgave. 

Daarom zijn we heel blij dat Gijs de Kok 

van RE/MAX Makelaarsgilde Leiden net 

als in 2015 bereid is om op te treden als 

één van de twee hoofdsponsors. Naar de 

tweede hoofdsponsor zijn we nog hard 

op zoek. We hebben een heel aantrek-

kelijk sponsorpakket, dus als u interesse 

hebt, mail: voorzitter@profburgwijk.nl

Verder zijn we in gesprek met een aantal 

fondsen. Het lijkt erop dat de fondsen 

kritisch kijken naar de aanvragen die ze 

ontvangen, maar we hopen van harte dat 

zij aan dit prachtige evenement willen 

bijdragen. Uiteraard zal ook de Wijkver-

eniging zelf bijdragen, onder meer uit de 

reserveringen die we voor dit evenement 

hebben gemaakt. Ook worden er inkom-

sten verwacht uit de entreegelden.

Kortom: wij hebben er alle vertrouwen 

in en we hopen dat we u op zondag 5 

november 2017 bij één of meerdere con-

certen van Kunst over de Vloer mogen 

verwelkomen. Het wordt zeker weer een 

fantastische editie. Wij rekenen op uw 

komst!   <

door Regine Scholten
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Hoe word je stemacteur?
“Ik had een prima carrière als inkoper. 

Toch bracht mijn werk mij geen voldoe-

ning. Per toeval ontdekte ik dat je kunt 

werken met je stem. Mijn jongste zoon 

was jarig, hij kreeg een speelgoedauto-

tje dat je zelf moest inspreken. Dat deed 

ik en een vriendin die het hoorde zei: 

‘Wat doe je dat leuk, je hebt je roeping 

gemist’. Het kwartje viel en ik realiseerde 

me dat ik wilde werken met mijn stem. 

Ik ben lessen stemtechniek gaan volgen, 

deed workshops en ben ook gaan zingen. 

Met mijn lijf zelf iets creëren vind ik heel 

bijzonder.”  

Wat is het moeilijkst in dit werk?
”Het werk is heel leuk en gaat me aardig 

af. Het kan wel soms lastig zijn om direct 

te begrijpen wat een opdrachtgever 

precies voor ogen heeft. Wat past bij 

de doelgroep en bij het product, welke 

stemkleur en toon? Als voice-over moet 

je kunnen spreken met een natuurlijk 

ritme en intonatie. Terwijl je vaak werkt 

onder tijdsdruk.”

Waar ben je nu mee bezig?
”Op de Buurtnetwerkbijeenkomst 

ontmoette ik Bregtje Knaap. Zij is naar 

aanleiding van de depressie die ze zelf 

kreeg bezig met haar multimediaproject 

Diagnose Depressie. Daarvoor maakt 

ze ook een documentaire. Ik werk met 

haar samen in mijn geluidsstudio aan 

voice-overs voor haar fi lm. Ik ben haar 

stemcoach en begeleid haar met hoe 

ze haar stem optimaal kan inzetten qua 

intonatie, ritme en nadrukken. Want dat 

maakt allemaal uit voor hoe het in de 

fi lm gaat overkomen. Dit is wat ik wil: 

samenwerken met verschillende mensen 

om tot iets moois te komen.”

Wat zijn voor jou leuke 
opdrachten?
”Leuke opdrachten zijn opdrachten waar-

bij je tot een inspirerende samenwerking 

kunt komen en opdrachten die passen bij 

mijn stem. Mijn geluid is fris, vriendelijk, 

warm, toegankelijk en enthousiast. En 

past dus bij producties die juist dat wil-

len uitstralen.”

Hoe ontwikkel je je verder?
”Ik blijf het bereik van mijn stem verken-

nen via lessen stemtechniek en zang. 

Hiermee train ik ook mijn gehoor en 

vergroot ik de controle over mijn stem. 

En het levert ook nog eens plezier in 

zingen op!”  <

door Johan Splinter

Dorith Hassing woont sinds 2008 

in de wijk. Ze werkt sinds kort als 

freelance stemacteur en voice-over 

voor radio- en tv-commercials, 

bedrijfsfi lms en mediaproducties. 

Gewoon vanuit haar professionele 

vocal booth (geluidscabine) aan 

huis.

Bijzondere ZZP’er in de wijk

Dorith Hassing: 
stemacteur en voice-over
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“Toen ik vijf jaar geleden gevraagd werd 

om het penningmeesterschap op me 

te nemen had ik geen aarzeling. Mijn 

uitgangspunt was dat het goed is om wat 

te doen voor die heerlijke wijk waarin we 

wonen. Ik deed al de advertenties voor 

de Wijkkrant (en dat blijf ik nu ook nog 

wel even doen), maar deze bestuurs-

functie kon er best wel bij. 

Voordat ik aan deze functie begon, was 

de eerste vraag die ik mezelf stelde: Kan 

ik dit ooit moeiteloos overdragen aan 

een ander? Dat was de reden dat ik mede 

op advies van Frans Hoek (voormalig 

bestuurslid) voorgesteld heb om over te 

stappen op een erg gebruikersvriendelijk 

boekhoudprogramma dat via internet 

werkt. En dat gaat erg goed. Frans 

maakte me overigens ook wegwijs in 

wat ik maar ‘accountantstrucs’ noem.

Ik heb een goede tijd gehad in het 

bestuur. Het heeft me veel voldoening 

gegeven. Ik vond het fijn dat hete hang-

ijzers als de nieuwbouw bij de 

Oppenheim-

straat, het 

Gymnasium 

en de Lorentz-

school goed 

werden besproken. Dat er 

niet direct wordt meege-

gaan in de emotie, maar 

dat we mensen om de 

tafel krijgen om het ge-

sprek aan te gaan. 

Maar nu is het tijd voor 

wat anders. Ik ben al 

een aantal jaren bezig 

met beeldhouwen en 

daar ga ik me meer op 

richten. Ik heb in huis 

een kleine studio inge-

richt en die ga ik goed 

gebruiken. Passie? Ik 

denk het wel.”   <

Vertrekkend 
bestuurslid 
Agnes van Lierop

Van boekhouden 
naar beeldhouwen

Na vijf jaar als penningmeester in 

het bestuur te hebben gezeten heeft 

Agnes van Lierop besloten dat het 

tijd is voor wat anders. Tijd voor haar 

passie: beeldhouwen. 

door Rob Beurse
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Binnen bij...

een  
 actieve 
oudere
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Martien Hocks 
is 75 jaar en een echte 
Leidenaar. Hij groeide 

op aan de Hoge Rijndijk, 
woonde enige tijd in de 

Kooi en is sinds 1985 
een wijkgenoot. Zijn 

toenmalige vrouw wilde 
graag een benedenwoning 

en zo kwamen ze op de 
hoek van de Kapteynstraat 

en de Van ’t Hoff straat 
terecht. Tegenover
 de kaasboer en de 

slagerij. 



Van zijn jeugd herinnert Martien zich 

vooral dat zijn vader graag ging vissen in 

het Kanaal en dat hij dan in de buurt ging 

spelen. Na school trouwde hij en kocht 

een fl at aan de Corantijnstraat en werkte 

bij de Leidse Dekenfabriek Zaalberg in 

de Vestestraat. In die jaren raakte de 

textielindustrie in Leiden in verval en de 

dekenfabriek werd verplaatst naar het 

zuiden van het land. Martien werkte daar-

na een tijdje bij Krantz in de Wollenstof-

fenfabriek op de Langegracht, waar nu 

het politiebureau te vinden is. “Ik werkte 

daar op de weverij, tot in 1977 ook bij 

die fabriek de textielsanering toesloeg.” 

Martien kon daarna nog enige jaren aan 

het werk bij de Zilverfabriek, langs de 

weg naar Voorschoten, waar hij zilveren 

kettinkjes op maat knipte. Maar ook die 

fabriek sloot zijn deuren, in 1985. Aan de 

loopbaan van Martien kun je goed zien 

dat langzaam maar zeker de maakindu-

strie uit Leiden verdween. 

Tot zijn pensioen werkte Martien vervol-

gens bij de Zijlbedrijven. “Ik liep enige 

tijd bij de sociale dienst, maar ik was 

te jong om thuis te zitten. De Zijlbedrij-

ven gingen in zee met de Baronie. Van 

de bonbons. Dus dat heb ik toen jaren 

gedaan: bonbons inpakken, dat vond ik 

leuk om te doen, inpakken.”

Vrijwilliger
Sinds 2006 is Martien met pensioen, 

maar wie denkt dat hij thuis is gaan 

zitten, heeft het mis. Martien heeft 

weinig vrienden, maar hij is ontzettend 

actief met allerlei vrijwilligerswerk. Zo 

brengt hij iedere week de folders van 

de Spar rond in Staalwijk, Tuinstadwijk 

en Vreewijk. “Dat doe ik gewoon om in 

beweging te blijven. Iedere week krijg ik 

duizend folders en die moet ik dan voor 

donderdag twaalf uur in de bus hebben 

gedaan. Dus ik verspreid het werk over 

een paar dagen.” 

Voor de bewoners in deze wijk is Martien 

een bekend gezicht. Behalve met het 

rondbrengen van folders helpt Martien 

ook iedere maand bij de papierinzame-

ling bij de Zeemanlaan en werkt hij als 

vrijwilliger bij de Petruskerk.  “Daar help 

ik om alles klaar te zetten voor de dienst 

op zaterdagochtend. En ook op dinsdag 

werk ik daar.” 

Muziek
Als hij thuis is, geniet Martien erg van 

het gezelschap van poes Doortje en van 

klassieke muziek. Vooral Beethoven is fa-

voriet. Hij heeft een hele collectie: “Ik heb 

cd’s, dvd’s en platen van concerten van 

Beethoven.” Een leuke bijkomstigheid van 

zijn vrijwilligerswerk in de Petruskerk 

is dat hij dan gratis toegang krijgt voor 

de klassieke concerten die daar worden 

georganiseerd en die dan regelmatig zijn 

uitverkocht. Dat vindt hij geweldig. 

Eens per week krijgt Martien bezoek 

van een medewerker van Haardstee, 

een organisatie die mensen helpt en 

begeleidt met een verstandelijke en/of 

psychiatrische beperking. Zij letten een 

beetje op Martien die in de afgelopen 

jaren twee ingrijpende heupoperaties 

heeft gehad. Zijn begeleider Jan vertelt: 

“We maken een praatje met hem, 

kijken of het goed gaat en zorgen 

bijvoorbeeld dat hij een afspraak maakt 

met de dokter als hij pijn heeft. Hij is 

eigenlijk te bescheiden om dat zelf te 

doen. En dan brengt hij die folders rond 

met pijn, en dat is zonde als dat niet 

nodig is.” Martien vult aan: “Nu heb ik 

fysiotherapie, bij Van der Salm op de 

Lammenschansweg, en dat helpt. Ook 

moet ik van de fysiotherapeut mijn fi ets 

meenemen bij het rondbrengen van de 

folders, want dan heb ik steun.” Sinds 

kort krijgt Martien ook regelmatig bezoek 

van een vrijwilliger. Vooral voor de 

sociale contacten, een praatje. 

Maar Martien heeft ook goed contact 

met zijn buren. “Ik heb de vader van Ed 

Nozeman nog gekend en Ed zelf deed het 

ook heel goed. Maar Gerben nu doet het 

ook goed. Ik kom daar iedere dinsdag 

want tussen 8 en 1 uur kun je dan twee 

maaltijden kopen voor de prijs van één. 

Vroeger at ik ook in de middag warm bij 

de Lorentzhof, maar tegenwoordig is dat 

’s avonds. Dat is jammer.”

Hij vindt onze wijk een mooie wijk met 

gezellige straten. “Ik wil graag nog heel 

lang hier blijven wonen. Op mijn eigen 

plekje. Tot het niet meer gaat.”   <

25
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Over het bewogen leven van de vrouw van Hadrianus

Onlangs presenteerde wijkgenote 

Nynke Smits haar debuutroman in 

het Rijksmuseum voor Oudheden. 

Hoofdpersoon is Sabina, de vrouw 

van de Romeinse keizer Hadrianus. 

Over hem zijn wetenschappelijke 

boeken en romans vol geschreven, 

maar Sabina komt hierin te weinig 

aan bod, vond Nynke. “Op je 

zestigste debuteren als schrijfster, 

dat vind ik zelf toch wel bijzonder.”

Als kind vond Nynke Smits schrijven al 

leuk. Ze herinnert zich dat ze vooral op 

de lagere school graag (strip)verhalen 

tekende en schreef. Daarna verdween 

het schrijven naar de achtergrond. Ze 

studeerde klassieke talen, kreeg kinderen 

en werd docent, eerst in de Verenigde 

Staten en later in Nederland. Sinds 1998 

jaar is ze lerares klassieke talen aan het 

Stedelijk Gymnasium. 

“Nog steeds sta ik met plezier voor de 

klas”, vertelt Nynke in haar studeer-

kamer. “Al heb ik het wel moeilijk gehad 

toen de Tweede Fase werd ingevoerd in 

het onderwijs. Was het lesgeven nog wel 

leuk genoeg? Iemand op school stelde 

me de vraag: ‘Wat zou je nog meer willen 

doen?’ En al snel wist ik het antwoord: 

ik zou zo graag willen schrijven.”

Naar de Schrijversvakschool
Nynke heeft vervolgens zes maanden 

verlof opgenomen om een cursus te 

volgen aan de Schrijversvakschool in 

Amsterdam. Dat beviel zo goed, dat ze 

later – inmiddels weer voor de klas – nog 

een cursus volgde, waar ze de opdracht 

kreeg: schrijf de eerste bladzijde van een 

historische roman. 

Al grasduinend in haar studeerkamer 

kwam Nynke op het idee om niet één 

bladzijde maar een heel verhaal te 

schrijven over Sabina, de vrouw van 

Hadrianus. Over deze keizer zijn veel 

spannende dingen bekend, maar die 

waren nog niet vanuit het oogpunt van 

zijn vrouw beschreven.

Intriges en mysteries
“In deze roman blikt Sabina terug op 

hun huwelijk dat kinderloos bleef. Ze be-

schrijft de reizen door het Romeinse rijk, 

de politieke intriges en haar liefdesle-

ven. In het verhaal zijn ook intrigerende 

elementen verweven. Zo ontrafelt ze het 

geheim van de onder mysterieuze om-

standigheden jong gestorven Antinous, 

met wie Hadrianus een hartstochtelijke 

homorelatie onderhield. En ze probeert 

het leven te redden van Fuscus, haar 

beschermeling en beoogd troonopvolger 

van Hadrianus, die in ongenade is geval-

len.” 

Toevallige ontmoeting
Zeven jaar heeft Nynke geschreven aan 

haar boek, in haar vrije tijd en tijdens 

vakanties. Toen het verhaal af was, kwam 

zij toevallig Evelyn de Regt (van uitgeve-

rij Primavera pers) op straat tegen. “We 

kennen elkaar nog uit de tijd dat de kin-

deren samen op de lagere school zaten. 

Ik vertelde over mijn roman en Evelyn 

wilde het verhaal wel lezen. Wat later gaf 

ze aan het uit te willen geven. Dat was 

natuurlijk geweldig goed nieuws.”

“Ik vind het bijzonder om op deze leeftijd 

te debuteren als auteur. Ik blijf lesge-

ven, maar ga ook op zoek naar nieuwe 

onderwerpen om over te schrijven. Dat 

creatieve en me inleven in een verhaal, 

daar verheug ik me nu alweer op!”   <  <

Sabina, vrouw van Hadrianus. Een bijzon-

dere liefdesgeschiedenis van Nynke Smits 

is te koop in de boekhandel, Primavera 

pers, ISBN 978-90-5997-239-1, € 19,50.
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Debuutroman 
Sabina van 

Nynke Smits 
door Margot Lodewijk
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algemene tandheelkunde: mondhygiëne: preventie: angst: 
implantologie: moderne apparatuur: esthetiek: digitale techniek

tandartsen : Babette Korteweg-Vissers, Rik Beerman en Lisanne van de Ven

Inschrijven via de website of 071 514 21 00

www.deschanstandartsen.nl

Lammenschansweg 15a :  2313 DH Leiden 

Woondromen waarmaken

Fides makelaars f idesmakelaarsleiden.nl
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Wat een bevoorrecht mens ben ik toch 

dat ik op deze plek mag wonen. Waar 

ik mij ook in mijn appartement bevind, 

ik heb uitzicht op lucht, op groen, op 

het park. Het geeft mij een gevoel van 

ruimte, van vrijheid!

Met mijn vroege ochtendkoffie in de hand 

geniet ik van het uitzicht, dan nog stil, 

soms door de nevel zelfs sprookjesachtig, 

geheimzinnig verstild. Het grasveld is 

nog uitsluitend het terrein van de vogels. 

Later op de dag komen de hondjes met 

hun baasjes, de joggers, de wandelaars, 

de revaliderenden, spelende kinderen, 

sporters, recreërende jongeren…

Altijd is er wat te zien, altijd reuring.

door Rob Beurse Favoriete plek in de wijk van Agnes

Laat hem vastleggen door fotograaf 

Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie 

plekjes in onze wijk foto’s maken.

Hij combineert zo’n foto met een klein 

stukje tekst over waarom die plek uw 

favoriete plek is.

Een van die foto’s (uw keuze) krijgt u van 

hem als bedankje. Van de foto’s en dat 

kleine stukje tekst maakt hij uiteindelijk 

een tentoonstelling.

Daarbij wordt in de komende uitgaven 

van de Wijkkrant steeds één van die 

foto’s met het bijbehorende tekstje 

opgenomen. Als u hieraan mee wilt 

werken neem dan contact op via: 

email info@robbeursefotografie.nl 

of 06 - 511 637 80     <

Een foto van u op uw favoriete plek in de wijk?

Altijd reuring



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
30

Isolatie, zonnepanelen  en wat dies meer zij
Leiden gaat goed is de naam van het 

duurzaamheidsprogramma 2016-

2020 van de gemeente. Over dit 

programma en de mogelijkheden 

die het biedt spraken wij met onze 

wijkambassadeurs Tineke Mook en 

Alfons Ramb.

Er gebeurt momenteel heel veel in 

Leiden op het gebied van subsidies voor 

een beter milieu, energiebesparing en 

toekomstbestendig wonen. Er moet een 

duurzame stad ontwikkeld worden. De 

initiatieven zijn zelfs zo talrijk dat de 

gewone burger bijna door de bomen het 

bos niet meer kan zien. De gemeente 

Leiden heeft hierop iets gevonden: 

wijkambassadeurs. In bijna elke wijk zijn 

ze te vinden: mensen die voorop lopen 

met isolatie, zonnepanelen en wat dies 

meer zij. De gemeente heeft een over-

eenkomst met hen gesloten om ook voor 

de buurtgenoten van betekenis te zijn. 

Dit dient verschillende doelen tegelijk: 

de voorlopers kunnen hun kennis delen 

met andere mensen, hieruit kan een actie 

voor de hele buurt voortkomen, wat 

kostenvoordeel oplevert en versnelling 

geeft in de verbetering van meer Leidse 

woningen.

Wat voor soort vragen komen 
er op de ambassadeurs af?

Alfons en Tineke: “Omdat de wijk de 

status van een beschermd stadsgezicht 

heeft, mogen er geen zichtbare zon-

nepanelen geplaatst worden. Daar gaan 

veel vragen over en dan speciaal over de 

mogelijkheden van een zonnecollectief. 

We adviseren dan ook: kijk verder dan 

je eigen huis. Het is zeker mogelijk om 

in samenwerking met andere partijen te 

komen tot het plaatsen van een groot 

aantal zonnepanelen. Die gaan dan 

stroom opleveren voor meer adressen. 

Het is wel leuk: het pand waar we nu 

zitten, ligt sinds oktober helemaal vol 

met panelen. Wel driehonderd en dat 

is genoeg om twintig huishoudens het 

hele jaar van stroom te voorzien of in dit 

geval het hele kantorencomplex aan de 

3e Binnenvestgracht.”

Hoe zit het met de mogelijkheden 
van isolatie van woningen? 

Alfons en Tineke: “Inwoners van Leiden 

kunnen sinds kort een ‘energiescan’ laten 

maken, helemaal gratis. Een deskundige 

komt dan bij je thuis en bekijkt de wo-

ning stap voor stap. Wat valt er te isole-

ren? Kun je het huis slimmer verwarmen? 

Valt er te besparen op verlichting? Alles 

komt aan bod. Na het bezoek ontvang je 

een ‘GoedPlan’ voor het energiezuiniger 

maken van je woning, waarin mogelijke 

aanpassingen staan opgesomd met de in-

vestering en de besparing erbij. Speciaal 

voor monumenten, zoals de huizen rond 

de Petruskerk, kan door Erfgoed Leiden 

een gratis scan worden gemaakt.” 

Er is ook een actie voor de 
verwarmingsketels?

Alfons en Tineke: “Ja, een aparte gratis 

ketelcheck is ook mogelijk voor de Cv-

ketel. Dat is toch het apparaat in huis 

dat het meeste gas verbruikt. Het is van 

belang, hoe oud de huidige ketel is. De 

Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 Leiden gaat goed

door Johan Splinter
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Isolatie, zonnepanelen  en wat dies meer zij
nieuwe generatie Cv-ketels geeft een veel 

hoger rendement dan installaties van 

vijf jaar of ouder. Maar misschien heb je 

helemaal geen nieuwe ketel nodig en kun 

je al flink besparen door een onderhouds-

monteur hem beter af te laten stellen.”

Er zijn veel soorten subsidies en 
zelfs voor geveltuintjes. Waarom?

Alfons en Tineke: “Ja, er is heel veel 

mogelijk in Leiden. Die geveltuintjes zijn 

een goed voorbeeld van hoe je simpel 

het klimaat in een wijk kunt verbeteren: 

meer groen leidt tot een beter klimaat en 

minder wateroverlast. Het heet de Ope-

ratie Steenbreek. De gemeente biedt dan 

advies en ook subsidie voor bijvoorbeeld 

een groen dak, bedekt met vetplanten. 

Dat zorgt voor biodiversiteit, maar ook 

voor de opvang van overvloedige regen.” 

Waarom heeft de gemeente over 
jullie activiteiten en alle andere 
een speciaal loket gemaakt?

Alfons en Tineke: “Het energieakkoord 

met de overheid heeft sinds 2013 geleid 

tot allerlei initiatieven. Dat werd ver-

wacht en daarom was het instellen van 

een online loket een verplichting vanuit 

de landelijke overheid. Het is mooi dat 

alle informatie over de vele projecten en 

subsidies daar nu te vinden is.” 

Wat zijn voor jullie de drijfveren 
geweest om je te gaan inspannen 
voor een betere stad?  

Tineke: “Ik ben al heel lang in mijn vrije 

tijd bezig met gezond tuinieren en met 

duurzaamheid. Mijn beroep is organisa-

tie- en communicatiedeskundige met als 

hoofddoel: mensen in actie laten komen. 

Daarom heb ik me dan ook als vrijwil-

liger aangesloten bij EnergiekLeiden en 

aangemeld als wijkambassadeur.”

Alfons:” Ik kom uit een heel andere hoek 

en dat is mobiliteit en energiebesparing 

voor bedrijven. Ook voor mij is het een 

mooi doel om mensen en zeker ook 

bedrijven en instanties te informeren: 

energiebesparing, elektrisch vervoer, 

noem maar op. Ik ben meer van de tech-

nische invulling om zo te laten zien, wat 

er allemaal mogelijk is. Wij willen daarom 

graag een nauwere samenwerking met 

de Wijkvereniging.”

Een overzicht van de Leidse 

wijkambassadeurs is te vinden op 

www.gagoed.nl

Een heel handig overzicht van de vele 

mogelijkheden en subsidies staat op 

www.duurzaambouwloket.nl  <
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R Ron Chaudron
Schilder- en Onderhoudsbedrijf

Met aandacht voor het ambacht

Kanaalstraat 34
2313 NS Leiden
Tel.: 06 - 242 016 56
rchaudron@hetnet.nl

• Binnen- en buitenschilderwerk
• Wand- en plafondafwerking
• Houtrotreparatie
• Periodiek onderhoud
•  timmerwerk

DOOD 
LUISTER ZOEKEN 

BELEVEN ROTS GIDS 
NODIG LIEFDE WARM 
TIJD STERK DICHTBIJ 

ONZICHTBAAR 
AANDACHT MENS 
SCHOONHEID STIL 

RUIMTE SAMEN

mooie uitvaart
persoonlijke 
uitvaartbegeleiding 

angelique valk 
06 53 96 44 20  (24 / 7)

mooieuitvaart.com
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Het is heerlijk wonen in onze wijk, 

maar ik denk dat veel mensen hun 

tuin graag wat groter hadden willen 

hebben. Daar kan ik helaas niets aan 

veranderen, maar ik kan wel wat tips 

en trucs geven om een kleine tuin 

groter te laten lijken. 

Het is vooral belangrijk om te zorgen 

voor rust. Gebruik geen opvallende 

bestrating, of veel verschillende soorten 

door elkaar. Het is het mooist als de 

kleur van de stenen past bij het huis, of 

gewoon grijs is. Mijn favoriete bestrating 

is, heel banaal, de omgekeerde 

stoeptegel. Om het iets minder saai 

te maken, kun je de tegel op allerlei 

manieren combineren met klinkers. 

Gelegd in banen, in de breedte van de 

tuin, lijkt een smalle tuin breder.

Zorg ook voor rust in de beplanting. Niet 

te veel verschillende soorten, in grotere 

groepen die zich herhalen. Felle kleuren 

en wit vragen veel aandacht en maken 

een ruimte kleiner. Lichte kleuren zoals 

grijs, blauw, lila, lichtpaars vervagen 

als je ze achterin de tuin zet, waardoor 

hij dieper lijkt. Je kunt ook spelen met 

perspectief, door grootbladige planten 

voorin de tuin te zetten en kleinbladige 

achterin. 

Geen harde afscheidingen
Elke tuin heeft een begrenzing nodig. 

Hagen nemen erg veel ruimte in, maar 

zijn wel goed voor het dierenleven. 

Een schutting of muur is een erg harde 

afscheiding en geeft 

een opgesloten gevoel. 

Als de schutting 

begroeid is met 

klimplanten gaat 

hij meer op in de 

omgeving. Misschien 

kan de afscheiding, in 

overleg met de buren, 

op bepaalde plekjes 

wat lager blijven of 

halfopen, zodat je 

wat verder weg kunt 

kijken. 

Wat in elke tuin 

belangrijk is, ook 

al gaat dat tegen je 

gevoel in, is dat je er 

voor moet zorgen dat 

de ruimte niet in een 

keer is te overzien. Door een lage haag 

dwars neer te zetten of een paar grotere 

struiken te planten, wordt de tuin meteen 

spannender omdat je niet kunt zien wat 

er achter gebeurt. En daardoor lijkt hij 

groter.

Ook al zul je niet 

direct denken 

aan een pergola, 

of een boom. 

Een eenvoudige 

houten pergola, 

een paar palen 

en een balk over 

de breedte van 

de tuin, maakt 

de tuin breder, 

maar hij lijkt ook 

dieper doordat je 

onder de pergola 

door moet kijken. 

Een boom geeft 

hetzelfde eff ect. 

Een begroeide pergola en een boom 

geven wel schaduw, maar de afwisseling 

tussen licht en donker maakt de tuin 

weer boeiender.

Een kleine vijver kan met zijn 

spiegelende wateroppervlak extra licht 

en ruimte in de tuin brengen. Hetzelfde 

geldt natuurlijk ook voor het ophangen 

van een echte spiegel, op een strategisch 

plekje. 

Trompe l’oeil,
De ultieme truc om een tuin groter te 

laten lijken is natuurlijk de trompe l’oeil, 

een realistische muurschildering die de 

suggestie wekt dat je uitkijkt op een 

landschap. Dit werkt het beste als de 

tuin over lijkt te gaan in het geschilderde 

landschap. Een trucje dat al bekend is uit 

Pompeï en dat vooral in de Renaissance 

veel werd toegepast. 

Ten slotte, rust betekent ook niet te veel 

losse potten, zinken gieters en andere 

leuke frutsels uit het tuincentrum.  <

Tips en trucs 
voor een 
grotere tuin
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• Muurschildering door Eddie Verhoef.
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Ouderencontact 
aan de slag met de 
uitkomsten van 
enquête

'Langer zelfstandig blijven wonen in de wijk'

door Carolien Polderman

Op ons initiatief vond kort geleden 

stimulerend contact plaats met de 

heer Laudy, wethouder Wonen en 

met mevrouw Sophieke Klaver van de 

Stichting ‘Krasse Knarren’. Die contacten 

leerden dat er alle reden is om het 

overleg met de gemeente rustig voort 

te zetten maar ook dat het tijd is zelf in 

actie te komen. Met praten en ideeën 

ontwikkelen alleen komen we er niet. 

Om verder te komen zullen we heel 

concreet de handen ineen moeten slaan 

met groepen gelijkgezinden in de wijk. 

Met groepen die hetzelfde nastreven in 

de wijk.

Vandaar de oproepen zoals die hier 

staan: 1, 2, 3 en 4!

Neem contact op met Ouderencontact 

Profburgwijk : tel 06-577 028 00 

(werkdagen tussen 9.30 en 11.30 

uur) of mail uw gegevens naar info@

ouderencontactprofburgwijk.nl

Er zijn veel appartementen in de wijk. Meestal zonder lift. Als de 
nood aan de man komt en traplopen te moeilijk dreigt te worden, 
moet er iets gebeuren. Verhuizen? Een lokale voorziening? Een 
oproep dus aan al diegenen voor wie die vraag actueel begint te 
worden: Maak u kenbaar. Laten we bijeen komen. Als groep staan 
we sterker dan alleen! Het is uw probleem, maar de gemeente heeft 
een verplichting mee te helpen bij het vinden van een oplossing.

1

Lift?

Meld u 
vrijblijvend aan 
voor één van de 

opties!

Optie
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2
Bijna alle ouderen in de wijk willen als dat mogelijk is in de wijk 
blijven wonen. Velen zijn best bereid of willen graag naar een kleinere, 
ouderdomsbestendige woning verhuizen. Maar wel in de wijk dus. 
Dergelijke woningen zijn er nauwelijks. Nog niet althans. Daar moet 
wat aan gebeuren. De Stichting Krasse Knarren helpt op allerlei 
plaatsen in het land met het ontwikkelen van ‘Knarrenhofjes’. Ook 
in Leiden. We staan in nauw contact met die Stichting. Om iets te 
bereiken is afwachten geen optie. We zullen elkaar moeten vinden en 
ons als coöperatie sterk maken. We zijn welkom bij de gemeente om 
met een coöperatie van bewoners met concrete plannen te komen. 
Samenwerking met Krasse Knarren brengt echt mogelijkheden. Een 
oproep dus: meld u aan! 

Er zijn ook andere mogelijkheden, 

die nog sneller uitgevoerd 

zouden kunnen worden. Langs 

de Lammenschansweg, achter de 

ventweg, tussen de Lorentzkade en 

de Zoeterwoudsesingel is ruimte 

voor nieuwbouw, speciaal voor 

ouderen. Er zouden appartementen 

gebouwd kunnen worden, zowel 

huur- als koopappartementen in 

verschillende prijsklassen. De 

nabijheid van de Lorentzhof en de 

zorgvoorzieningen daar lijkt ook 

extra’s te kunnen bieden. Hebt u 

misschien belangstelling? Meld u aan!

4
Veel huizen in de wijk zijn eigenlijk te groot om door enkele ouderen 
te worden bewoond. Verbouwingen om het delen van dergelijke 
huizen mogelijk te maken zijn niet eenvoudig. Incidentele verzoeken 
om vergunningen om dergelijke aanpassingen mogelijk te maken, 
lijken weinig kans van slagen te hebben. Hoe groot de kans van 
slagen is bij meer gecoördineerde aanpak is voorlopig niet duidelijk. 
Om hoeveel creatieve voorstellen gaat het eigenlijk? Handen ineen 
slaan lijkt het beste om nu te doen. Geef uw naam door!

3

Zelf bouwen?

Aanleunen?

Opsplitsen?

Optie

Optie

Optie
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Ik heb de website (www.apvandoorn.com) 

van Ap bekeken en weet dat ik koeien kan 

verwachten. En ja, op de salontafel een 

kudde van brons en boven de piano hangt 

een schilderij van twee roodbruine koeien. 

De belichting is prachtig. “Ochtendzon”, 

verklaart Ap en hij laat me nog een werk 

zien: ik herken het zo kenmerkende cou-

lisselandschap van park Cronesteyn, och-

tendnevel in de verte, op de voorgrond 

zwart- en roodbont vee dat drinkt, graast 

en in ‘de camera’ staart. Hun spiegelbeeld 

in het water is haarfi jn. Ap schildert alsof 

het een foto is, maar voegt er de charme 

aan toe van oliefverf op linnen. 

Koeien
‘Waarom koeien?’ vraag ik hem. We gaan 

erbij zitten. Ap’s echtgenote Corry – in 

september waren ze vijftig jaar getrouwd 

– voorziet ons van thee en vult op de 

achtergrond soms iets aan. Verontschul-

digend, maar Ap heeft al drie keer een 

herseninfarct gehad en soms willen de 

woorden niet zo komen. Dit blijkt geluk-

kig reuze mee te vallen. Ap is opgegroeid 

in Leiderdorp en speelde als kind graag 

met de kalfjes op de boerderij aan de 

overkant. Op een dag begrepen de kalfjes 

dat ze stiertjes waren en namen de jongen 

door Nynke Smits

Koeien van brons 
en olieverf: de 
kunst van Ap van 
Doorn
Rubriek 
'Beeldend Kunstenaar 
in de Wijk' 

Als ik vanaf de Burggravenlaan de hoek 

omsla, de Van den Brandelerkade op, ben 

ik verrast: hier woont Ap van Doorn, híj is 

dus de maker van ‘de twee handen en het 

touw’: een opvallend langgerekt bronzen 

kunstwerk waar ik al zo vaak aan voorbij 

ben gelopen. 
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op hun ingebeelde hoorns. Sindsdien is 

Ap altijd een beetje bang voor vee. We 

concluderen dat zijn kunst dus een vorm 

van bezwering moet zijn. Over de zeven 

bronzen koeien op de salontafel vertelt de 

kunstenaar dat het een ‘weidegang’ is. Hij 

legt uit: “Koeien worden altijd in oneven 

aantallen verweid, met ‘de moederkoe’ 

voorop, waarbij de rest volgt volgens een 

vaste hiërarchie.” 

We gaan op kunsttour door het huis. In 

het trapgat en op zijn werkkamer hangen 

stillevens en stadsgezichten: de achter-

kant van de huizen op de Hoge Woerd, 

weerspiegeld in de Nieuwe Rijn en een 

gezicht op de Hooglandse kerk.

Brons
Corry vertelt dat ze als jongverliefde al 

zijn tekeningen in haar meisjeskamer 

hing. Wilde Ap niet naar de 

kunstacademie? “Eigenlijk wilde ik 

gymnastiekleraar worden,” zegt Ap, 

“maar de huisarts raadde het af. Leraar 

Engels was een tweede optie. Maar 

daarvan waren er al te veel.” Dus werd 

hij registeraccountant. Toen 

Ap in 2000 zijn eerste 

herseninfarct kreeg en 

zijn beroep niet meer 

kon uitoefenen 

legde hij zich 

extra toe 

op tekenen en schilderen en ook 

ontdekte hij een nieuwe liefde: brons. 

Kleimodellen leerde hij maken bij Clazien 

Juffermans. Het eigenlijke bronsgieten 

gebeurt in een Haarlemse gieterij, maar 

alle voorafgaande en verdere stadia van 

het proces doet Ap zelf in zijn garage. 

Behalve de genoemde koeien maakte 

hij werk in opdracht: voor een kweker 

een levensgrote bronzen vrouwenfiguur 

die oprijst uit de bloem van een 

artisjok, voor juristen en hoogleraren 

een togafiguur, en ook heeft hij voor 

een echtpaar een heel persoonlijke 

gezamenlijke urn ontworpen. 

Ap’s meest recente werk bestaat uit 

portretten in zwarte en witte pastel. De 

portfolio groeit nog wekelijks wanneer 

hij aan het werk gaat bij Ars.

 Tot slot zijn er nog de vensterbanken: 

zelfportretten van hem en Corry, het kop-

je van een kleinkind en handen. Handen 

die zich beschermend om een menselijke 

figuur in foetushouding vouwen, een 

opa-hand die een kindervinger omklemt. 

En dan het beeld dat we van buiten al zo 

vaak hebben gezien: twee handen die elk 

aan een kant van een touw trekken, in 

het midden een knoop. Een mannenhand 

en een vrouwenhand. Het huwelijk, zegt 

Corry: soms strijd, soms samen ‘er aan 

trekken’, soms hij de fysieke kracht, zij 

de geestelijke. Een mooi beeld en vast en 

zeker van toepassing op Corry en Ap van 

Doorn. 

Vanzelfsprekend zijn alle beelden 

en schilderijen te koop. 

Er is meer te zien op: 

www.apvandoorn.com   <

Bent u 
beeldendkunstenaar of 

kent u een kunstenaar in 
onze wijk neem dan 
alstublieft contact 
op met: redactie@
profburgwijk.nl of 

06 - 511 637 80
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1977-2017 Visser Fysiotherapie en Sport viert 
40-jarig bestaan.
Een goede reden voor een feest
aanbieding!

Fysiotherapie specialisaties:

• Sportfysiotherapie

• Manueel therapie
 

• Schouder, knie en heuprevalidatie

• Medical taping

• Dry needling

• Kinderfysiotherapie

Continu in beweging

jaar een begrip in 
Leiden en omstreken

Feest

aanbieding!

4 sportlessen 

gratis!

Van Vollenhovenkade 20A, Leiden, T: 071 - 51 23 111
Octavialaan 61, Leiden, T: 071 - 75 05 290
www.visserfysio.nl

Groepslessen:

• Sport je Fit

• Sport je Slank

• Pilates 

• Yoga

•  BodyShape

 

• Bootcamp

KOM
JE OOK NAAR
’T KASTEEL?
Buitenschoolse Opvang en Gastouderbureau - 071-566 12 76 - www.tkasteel.nl
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Het St. Lidwinahuis aan de 

Zoeterwoudsesingel is van de 

sloophamer gered. Het krijgt een 

nieuwe bestemming namelijk: 

bewoning! Een aantal zeer luxueuze 

herenhuizen en appartementen 

zullen medio 2018 betrokken 

worden door hun nieuwe eigenaren.

Ipse de Bruggen, een instelling onder an-

dere voor mensen met een verstandelijke 

of meervoudige handicap die jarenlang 

van deze locatie gebruik heeft gemaakt, 

heeft het pand enige tijd geleden verla-

ten en verkocht aan VORM, een project-

ontwikkelaar. Onder de naam Karakter 

zal het gebouw - sinds 2010 gemeente-

lijk monument - een ware metamorfose 

ondergaan (zie www.vorm.nl voor de 

actuele stand van zaken rondom de ver-

bouwing van het St. Lidwinahuis). 

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de 

nieuwe wijk in de jaren dertig van de vo-

rige eeuw ontstond ook de behoefte aan 

een nieuw onderkomen voor wat men 

toen pleegde te noemen: een gesticht 

en internaat voor zwakzinnige voogdij-

kinderen en een school voor buitenge-

woon lager onderwijs. De locatie aan de 

Hogewoerd blijkt te klein. Het grondge-

bied van de buitenplaats 'Berkzicht' aan 

het 'Philosophenpad' lijkt de aangewe-

zen plek. In verschillende fasen worden 

de gebouwen van het St. Lidwinahuis 

gerealiseerd. Vader en zoon Leo en Jan 

van der Laan zijn verantwoordelijk voor 

de architectuur. Deze architectenfamilie 

heeft heel wat bijzondere gebouwen in 

Leiden op hun naam staan, zoals het St. 

Elizabeth ziekenhuis aan de Hooigracht 

(het huidige Belgisch biercafé Olivier), 

het Kruisherenklooster aan de rand van 

Zoeterwoude, het voormalig V&D pand 

en de Herensingelkerk (OLV Hemelvaart 

en St. Joseph). Ze werkten dus voorname-

lijk voor Katholieke opdrachtgevers. Het 

Leidse aannemersbedrijf Bik en Breede-

veld is verantwoordelijk voor een groot 

deel van de bouw van het St. Lidwina-

huis.

Naamgeefster
In 1380 wordt in een gezin van acht 

jongens een meisje geboren. Op zeer 

jonge leeftijd weet dit bijzonder knappe 

meisje al dat haar leven geheel in dienst 

van God zal zijn. Menig huwelijkskan-

didaat wordt tijdens haar adolescentie 

resoluut de deur gewezen. Het noodlot, 

een aanval van koudvuur na een val op 

het ijs, zal haar grotendeels verlammen 

waardoor ze vanaf haar vijftiende jaar 

nauwelijks meer uit bed kan komen. Haar 

gezondheid gaat steeds sneller achteruit, 

ze eet nauwelijks en balanceert regel-

matig op het randje van de dood. Het 

is in die allermoeilijkste periode dat ze 

visioenen krijgt. Goddelijke visioenen. 

Ze onttrekt daar grote kracht uit en dat 

houdt haar 'op de been'. Nog belangrijker 

is dat ze daarmee ook vele chronisch zie-

ken nieuwe hoop geeft. In groten getale 

bezoeken deze zieken haar bedstee. Het 

put haar nog meer uit. Uiteindelijk sterft 

ze in 1433 na bijna 40 jaar ontberingen; 

Liduina van Schiedam (ook Liduïna, Sint-

Liduina, Lidwina of Liedewij genoemd), 

de naamgeefster van het St. Lidwinahuis. 

In 1890 is Liduina heilig verklaard door 

Paus Leo XIII en sindsdien is zij patrones 

van de (chronisch) zieken...   <

Bronnen:

• Leidsch Dagblad;

• Leidsche Courant;

• Wikipedia;

• Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht;

• HNI (voorheen NAi);

• www.vorm.nl.

Foto:

Hans Elstgeest
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Aan een vriendin vertelde ik dat er 

van de treurwaterwilg Salix caprea 

‘Kilmarnock’ alleen maar mannetjes 

bestaan. Wat ongezellig was haar 

reactie, wat saai voor die bomen. 

Hebben bomen dan geen sex? Ik 

weet niet of je bomen menselijk 

gedrag moet toekennen. Maar het 

verschijnsel ‘alleen maar mannetjes’ 

is wel boeiend.  

Salix caprea 
Salix caprea L., de waterwilg, groeit 

vooral langs oevers van meren, rivieren, 

sloten enz. In het voorjaar verspreidt 

de wind het vruchtpluis in de waterige 

omgeving, de zaden gaan kiemen en uit 

hun kiemplanten kunnen uiteindelijk hele 

bossen ontstaan. Het is daarom geen 

wonder dat Salix caprea in het Neder-

lands de waterwilg heet en ook vaak 

boswilg wordt genoemd. De boswilg kan 

wel 10 meter hoog worden, hoger dan 

sommige andere soorten wilg. Salix is 

het Latijnse woord voor wilg, Caprea is 

afgeleid van het Latijnse woord Capra. 

Capreus betekent door geiten gegeten 

worden (Backer, C.A., 2000. Verklarend 

woordenboek van wetenschappel�ke 

plantennamen, Veen). Geiten eten allerlei 

verschillende (ook houtige) gewassen. De 

Duitse botanicus en geestelijke Hierony-

mus Bock (1498-1554) was mogelijk de 

eerste persoon die in zijn geïllustreerde 

kruidenboek boek ‘Herbal’ uit 1546 een 

afbeelding presenteerde van een geit die 

van een wilg at (https://en.wikipedia.

org/wiki/Hieronymus_Bock). Dat herin-

nert mij eraan dat ik zo’n 50 jaar geleden 

de alpentuin van de hoogvlakte Schynige 

Platte (dichtbij Interlaken) bezocht. 

Enkele geiten deden zich daar te goed 

aan de zorgvuldig aangeplante kruiden 

en struiken, o.a. wilgen. De waterwilg 

staat ook op de menulijst van geiten 

zoals dat ook het geval is met die van 

de rupsen van de wilgenstippelmot. 

De L. achter de naam zegt dat Linnaeus 

(1707-1778) deze wilg van de weten-

schappelijke naam voorzag. 

Salix caprea met ‘Kilmarnock’
Er bestaat een wilg die Salix caprea 

pendula heet. Het woord pendula achter 

de naam komt van het Latijnse woord 

pendere dat hangend, hangen betekent 

(zie Backer). In dit geval hebben we 

met de treurvorm van de waterwilg, de 

treurwaterwilg te maken. Zo’n naamdeel 

achter de wetenschappelijke soortnaam 

wordt veelal italic, schuin geschreven en 

duidt op een bepaald kenmerk van de 

boom. Zo’n type boom is een ondersoort. 

Dat geldt dus voor de treurwaterwilg. 

De treurkatj wilg 
Salix caprea ‘Kilmarnock’ 

en de ka er

Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924) 1

Daar waren eens zeven wilgen
in ene boerenwei.
Die droegen grot e pruiken op
hun oude harde houten kop.

˘



41
de wijkkrant      april  2017

Salix caprea ‘Kilmarnock’ is een hele 

andere variëteit van de waterwilg, 

die echter ook treurt. Dat Kilmarnock 

wordt niet italic geschreven. We hebben 

wel met een variëteitsnaam te maken. 

Kilmarnock is de plaatsnaam waar dit 

wilgje voor het eerst is aangetroff en. Het 

is de belangrijkste plaats in de Schotse 

streek East Ayrshire in het graafschap 

Ayrshire. In de omgeving van Kilmarnock 

groeien vanouds waterwilgen langs 

het riviertje de Ayr. Omstreeks 1840 

werd daar een bijzondere wilg ‘met 

een grote pruik’ ontdekt. De naam van 

de plaats werd toegevoegd aan de 

wetenschappelijke naam. In Cronesteyn 

en de Vlietlanden groeit de waterwilg. 

Vrouwtjes en mannetjes
De wilg is tweehuizig, er bestaan vrou-

welijke en mannelijke bomen. De manne-

tjes vormen eerst zilverwitte en later gele 

geurende katjes en de vrouwtjes alleen 

zilverachtige. De katjes verschijnen in het 

voorjaar, veelal nog vóór er bladeren zijn. 

Het stuifmeel kan daardoor ongehinderd 

de vrouwtjes bereiken. Het kan door de 

wind worden verspreid, maar ook door 

insecten. Zowel de kleine vrouwelijke 

als mannelijke bloemetjes in de katjes 

van de waterwilg hebben een honing-

klier. Bijen die vroeg in het voorjaar deze 

bloemetjes bezoeken vinden daar een 

beloning, nectar. Van de Salix caprea 

‘Kilmarnock bestaan geen vrouwelijke 

exemplaren. Die mannetjes produceren 

in het voorjaar hele opvallende katjes 

die geel zien van de pollenkorrels. Deze 

boom heet in het Nederlands niet voor 

niets treurkatjeswilg. Wat er met die pol-

lenkorrels gebeurt weet ik niet. Of zij er-

felijk materiaal (genen) bevatten voor het 

doorgeven van de ‘Kilmarnock’ variëteit 

betwijfel ik. Als dat wel zo was zouden er 

ook vrouwtjes moeten zijn ontstaan. 

Harige pruik
Een exemplaar van de ‘Kilmarnock’ 

staat in onze wijk in de voortuin van de 

Uhlenbeckkade 8. Lange ‘haren’ reiken 

tot over het trottoir. Die top doet denken 

aan een hoofd met een pruik warrige 

haren die voor de ogen hangen. De 

kronkelige takken vormen hèt specifi eke 

kenmerk van Salix caprea ‘Kilmarnock’. In 

het erfelijk materiaal van een waterwilg, 

waaruit deze wilg is ontstaan, moet 

iets zijn gebeurd, in cellen die voor de 

productie van nieuw weefsel bestemd 

waren. Het delend weefsel dat zorgt 

voor de ontwikkeling is veranderd, er 

is een mutatie opgetreden. Daardoor is 

de boom niet alleen gaan treuren maar 

heeft hij ook uiterst kronkelige takken 

gekregen die om elkaar heen draaien. In 

de winter, als de boom kaal is dat heel 

goed te zien. Voor zo’n boom kunnen 

de volgende regels uit het gedicht van 

Adama van Scheltema opgaan: “Toen 

kwamen er heel veel vogeltjes- die 

bouwden daar hun nest, die woonden 

allen paar aan paar, en leefden leutig 

met elkaar”. Er kunnen inderdaad heel 

goed vogeltjes zich in die ‘harige pruik’ 

verstoppen om te gaan broeden. 

Net als dat voor andere wilgen geldt kun 

je van deze treurkatjeswilg een tak in de 

grond steken die gaat wortelen en dan 

uitgroeit tot een nieuwe boom. Hij kron-

kelt dan wel vanaf de grond en wordt een 

zeer warrige boom. Niet iedereen houdt 

daarvan. Kwekers enten hem daarom op 

een andere wilg zodat de nieuwe boom 

daadwerkelijk een ‘pruik’ krijgt. De hoog-

te van de ent op de onderstam bepaalt 

ook min of meer de uiteindelijke hoogte 

van de boom die relatief laag blijft. Ook 

ongeënte bomen blijven laag. Het exem-

plaar aan de Uhlenbeckkade is zo’n vijftig 

jaar geleden door de toenmalige eigenaar 

van het huis bij een kweker gekocht. 

Kapper
De ligging ten opzichte van de straling 

van de zon heeft de ontwikkeling van de 

wilg aan de Uhlenbeckkade beïnvloed. 

Zijn ‘pruik’ groeide vele jaren heel sterk 

uit in de zuidwestelijke richting. Om 

dat te voorkomen moet er regelmatig 

gesnoeid worden. Gelukkig hebben de 

vorige en huidige eigenaars dat niet 

gedaan! Daardoor is de wilg zo prachtig 

geworden. Maar op een bepaald moment 

werd de boom topzwaar en raakte enigs-

zins los van de grond, hij dreigde om 

te vallen. De huidige eigenaars hebben 

daarom ervoor gezorgd dat hij heel sterk 

werd ingekort. ‘De kapper kwam langs’. 

Voor dat snoeien gelden ook deze regels 

uit het prachtige gedicht van Adama van 

Scheltema: 

“Toen kwam de boerenkapper aan, 

Die had een lange schaar- 

En knipte met een grote hap,

Zo maar op éénmaal: knip-knip-knap,

Door àl dat wilgenhaar!”
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Op 20 februari 2017 hingen de 

vlaggen in het stukje Cobetstraat 

tussen de Fruinlaan en de Kernstraat 

vanaf 9 uur half stok. Een 

donkerrode oldtimer bus kwam de 

straat inrijden en buurvrouw Greet 

werd in een rieten mand, omringd 

door familie en vrienden de straat 

uit gereden, langs de stijlvolle 

laatste groet. Drie buren hadden er 

speciaal een vlag voor aangeschaft 

en aan één huis hing de vlag aan 

een geïmproviseerde vlaggenstok 

door alle emotie verkeerd om. Het 

gebaar was een idee van Angelique 

van nummer 18A. “Ik zag Greet 

op een dag aan de arm van haar 

dochter door de straat schuifelen. 

'We moeten praten' zei ze.”

Angelique ontvangt me in haar huis. Ze 

wil graag meewerken aan een interview 

over haar actie. Want Greet zou het heel 

mooi hebben gevonden als ze in de Wijk-

krant zou staan. “Toen ik in 2011 begon 

met het begeleiden van uitvaarten zei ze 

meteen al: “Je ligt in mijn laatje, hoor”. 

Waarop ik steevast reageerde dat ze 

maar moest zorgen dat ik nog heel lang 

niet nodig was. Greet heeft 54 jaar in de 

Cobetstraat gewoond. Ze vond het er ge-

weldig, vertelde ze aan iedereen die het 

horen wilde. Ze zou er nooit meer weg 

willen. Iedereen noemde haar bij haar 

voornaam: Greet. Dat wilde ze zelf ook 

graag. Gewoon je en jij, en geen ge-u. Ze 

maakte met iedereen die dat wilde een 

praatje en had dan een hartelijk en be-

moedigend woord. In haar jeugd was ze 

zelf veel te kort gekomen en misschien 

probeerde ze dat zo te compenseren. 

Haar kinderen en kleinkinderen kwamen 

wekelijks op bezoek, maar Greet hield 

erg van mensen en dus waren mensen uit 

de buurt voor haar heel belangrijk. Niet 

iedereen kende haar even goed. Sommi-

ge buren kenden haar alleen van gezicht, 

of van het groeten. Anderen kenden ook 

de namen van haar kinderen en haar 

persoonlijke omstandigheden. De buur-

vrouw van om de hoek werd een echte 

vriendin die bij haar kwam eten en met 

wie ze activiteiten van de kerk bezocht. 

”Ze hoorde gewoon bij het straatbeeld”, 

zegt Angelique. “Laatst zag ik een grijze 

dame gearmd met een jonge vrouw 

lopen. In een fl its ging het door me heen 

'Dat is Greet. Oh, nee, dat kan niet.'  

Mijn man had het net zo. 'Weet je wat 

ik ook altijd zo schattig vond?', zei mijn 

dochter, 'dat regenkapje van plastic.' Ze 

beschermde er haar keurige krullen mee. 

Zodra het ook maar een beetje begon te 

miezeren haalde ze het te voorschijn met 

de woorden 'oh, eff e mijn kapje’.

Frisse neus
Zo lang het nog kon haalde ze een frisse 

neus aan de arm van haar dochter of 

kleindochter. Op het laatste straatfeest 

maakte ze een praatje met de buren aan 

de picknicktafels onder het tentzeil. “Ik 

heb een mooi leven gehad, het is goed 

zo”, herhaalde ze vaak.
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'Ik geloof het niet, 
maar ik zou het wel 

geweldig vinden'

In memoriam Greet Meijer (24 juni 1930 – 13 februari 2017)

Cobetstraat gezien van de Fruinlaan naar de 

Hoge Rijndijk, Maart 1977.

“Je gaat wel gemist worden hoor”, zei ze 

tegen Greet tijdens een van hun ge-

sprekken over haar uitvaart. “Misschien 

hangen er zelfs vlaggen halfstok.”

“Zou het? Nee, toch?”

“Nou, ik dacht het wel”, zei Angelique, en 

toen schoten ze beiden vol.

Halfstok
Greet overleed op 13 februari. Op de 

17de deed Angelique bij haar buren een 

briefje in de bus. Er stond in dat ze in 

de afgelopen periode meerdere gesprek-

ken met Greet heeft mogen voeren over 

haar uitvaartwensen. En dat Greet niet 

geloofde dat buren voor haar de vlag 

zelfs half stok zouden hangen, maar dat 

ze dat wel prachtig zou vinden. 

'… Daarom besloot ik, als buurvrouw, om 

dit persoonlijk voor haar te organiseren. 

Dus bij dezen: 

1.  als jullie een vlag hebben 

2.  en jullie willen dit voor Greet 

 doen 

3.  hang deze dan op 20 februari om 

 (uiterlijk) 9:00 uur half stok... 

Hartelijke groet, Angelique (18A). 

Op 20 februari stond de foto van de vlag-

gen op de Facebook-pagina van de klein-

dochter van Greet. Vandaag de laatste eer 

bewezen aan mijn liefste oma. Iedereen 

uit de Cobetstraat ontzettend bedankt 

voor dit mooie eerbetoon!   <
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De Torenfl at door Annemarie Kuijt

De Leidse 
Wolkenkrabber
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De Leidse 
Wolkenkrabber

De Torenfl at stond al eens eerder 

in de spotlights van deze krant. 

De fl at van tien verdiepingen 

werd in 1958 gebouwd naar een 

ontwerp van de Rotterdamse 

architect Ernest Groosman. Je 

woonde er voor die tijd reuze 

modern. De woningen kwamen 

standaard met ‘venetian blinds’, 

een telefoon, een parketvloer en 

een koelkast. Groosman was in 

zijn tijd al een bekende ontwerper 

en de vakbladen popelden dan ook 

om over zijn werk te publiceren. 

Terwijl Leidse journalisten 

smeuïge stukken schreven over 

de eerste ‘Leidse Wolkenkrabber’ 

deed het Bouwkundig Weekblad 

van 1958 in keurig zakelijke stijl 

verslag over het ‘Woongebouw 

aan het Van Vollenhovenplein te 

Leiden’. De tekst en bijbehorende 

foto´s vertellen een verhaal over 

een verfi jnd ontwerp, dat door 

latere renovaties (helaas) ten dele 

verloren ging. 

De fl at staat vlak naast het Rijn-

Schiekanaal. De bouw ervan betekende 

een uitweg om ondanks de aanleg van de 

nabijgelegen sportvelden toch voldoende 

woningen te kunnen realiseren in dit 

deel van de Profburgwijk. Daarnaast was 

de fl at bedoeld als ‘stedenbouwkundig 

accent’; een herkenbare, markante plek 

in de ruimte, in de periode na de bouw 

zelfs zichtbaar vanaf de A4. Zo kon je 

vanaf de snelweg meteen zien dat je bij 

Leiden was aanbeland. 

Recht-toe-recht-aan
De hoogbouw uit de jaren vijftig is 

vaak behoorlijk recht-toe-recht-aan: 

blokkendozen met een sterke nadruk 

op de contrasten tussen horizontaal 

en verticaal en tussen licht en donker. 

Dat zie je bij ‘onze’ Torenfl at aan de 

kant van de parkeerplaats goed in de 

sterke accentuering van het (uiteraard 

verticale) trappenhuis, dat oorspronkelijk 

donkerblauw was. De brede panelen 

onder de vensters aan de parkzijde 

waren zwart en staken daarmee sterk 

af tegen het lichte metselwerk. Aan de 

zijgevels kreeg elke verdieping een eigen 

horizontale band op vloerhoogte. Alle 

vensters en balkons zijn weer kaarsrecht 

boven elkaar gestapeld. De galerijen 

waren voorzien van afwisselend donkere 

en lichte eternietplaten (een soort dunne 

cementplaten). Bij elkaar vormde dat een 

spel van licht en donker, van strepen, 

vlakken en lijnen. 

Elegant
Maar behalve zo ogenschijnlijk rationeel 

was Groosman ook elegant. Details 

van de fl at zijn speels of zelfs chique 

te noemen. De bovenste etage is geen 

‘stomp’ uiteinde, maar bestaat uit 

penthouses, een oplossing die voor 

die tijd vrij nieuw was. De bovenste 

woningen zijn iets kleiner dan de rest 

maar vallen niet weg omdat het dak een 

hele brede overstek heeft: breder dan 

die van een gemiddelde jaren dertig 

woning. Het gedeelde dakterras moet 

uitzicht bieden tot aan de Noordzee. 

Ook de balkonhekjes aan de parkzijde 

zijn elegant: ze zijn van sierlijk gebogen 

zwart metaal gemaakt. 

Tegenwoordig oogt de fl at behoorlijk 

massief omdat de licht-donkercontrasten 

grotendeels zijn vervangen door een 

wonderbaarlijk kleurenpalet van fl ets 

vanillegeel (galerijen en gevelpanelen) en 

rood (trappenhuis). De oorspronkelijke 

afwisseling tussen licht en donker gaf de 

torenfl at een veel levendiger uiterlijk dan 

hij nu heeft.

Mondriaan
Ook de inrichting van de buitenruimtes 

is veranderd. Aan de parkzijde van de 

fl at werd een tuin met een speelplaatsje 

aangelegd. Rechte paden met scherpe 

hoeken en rechthoekige plantvakken 

vormden een geometrische compositie 

met duidelijk afgebakende functies. 

Doet het u ook denken aan Mondriaan? 

Dat is niet vreemd, want de ideeën van 

De Stijl (een kunstbeweging die precies 

100 jaar geleden in Leiden werd 

opgericht en waar Mondriaan zich bij 

aansloot) werkten na de oorlog door 

in de tuin- en landschapsarchitectuur. 

De speeltuin had drie klimrekken in 

verschillende hoogtes en een muurtje 

met een opening, waarvandaan je 

ongetwijfeld heel goed gefantaseerde 

ijsjes kon verkopen. Op enige afstand 

stond een bankje waar moeders zich 

even van het lawaai konden afzonderen. 

De tuin bestaat niet meer en is onderdeel 

geworden van het grotere park aan de 

zuidkant dat eigenlijk ook als sportveld 

was gepland.

Het is gissen naar wat er aan binnenkant 

van de fl at resteert van de originele 

uitrusting. Ik denk niet dat er nog 

maar één koelkast uit 1958 bewaard 

is gebleven. Maar wie via internet de 

woningen bekijkt die te koop staan, 

ziet her en der nog wel de oude 

parketvloeren liggen.  <

Bronnen:

•  leiden.courant.nu ;

•  Bouwkundig Weekblad, 1958. 
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Hoe zag Koninginnedag er in uw 
jeugd uit? 

Ik weet er niet heel veel meer van. Het 

werd in mijn geboorteplaats ook niet 

heel groots gevierd. Het was vooral een 

kinderfeest, voor zover ik weet, met 

oude kinderspelen en zo. Wat ik altijd 

fantastisch vond was het maken van 

tekeningen met krijt op een asfaltweg, 

waar honderden kinderen aan meededen. 

Ik was altijd vol goede moed, maakte 

redelijke tekeningen, maar ik won helaas 

nooit een prijs.

Kunt u vertellen hoe uw 
Koningsdag er dit jaar uit ziet?

Koningsdag begint altijd vroeg op het 

Stadhuisplein met de aubade. Samen 

met de Oranjevereniging bezoek ik in de 

ochtend de wijken waar veel activiteiten 

plaatsvinden zoals bij Lage Morsweg en 

de Professoren- en Burgemeesterswijk. 

Om 12.00 uur begint het muziekfeest 

op de Koornbrug en ’s middags is de 

prijsuitreiking van het Gouden Petje. 

Al vele jaren ontvangen wij burgemeester Lenferink tijdens Koningsdag/

Koninginnedag in onze buurt. Hij komt altijd met plezier naar ons Oranjeplein 

en verzorgt dan de opening van dit granzioze feest. Ook dit jaar doet hij 

dat weer met veel plezier en dikwijls verzorgt hij bij ons de opening van 

dit grandioze feest. Ook dit jaar opent hij onze viering van het feest. Wij 

spraken met hem over hoe hij Koningsdag beleeft en wat hij van onze 

Koningsdagviering vindt.
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door Joop van Pijkeren

“Nergens in Leiden 
wordt op wijkniveau 
met Koningsdag 
zo’n reusachtig feest 
neergezet”

de wijkkrant   april  2017
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FEESTPROGRAMMA

Kerstborrel 2016

Buurt Business Netwerk

Social Sofa

Uitleen vrijwilligers stellen 
zich voor

Open Podium 2017 
een waar muziekfestijn

Algemene 
Ledenvergadering

Debuutroman Sabina van 
Nynke Smits

Duurzaamheidsprogramma
2016-2020 Leiden gaat goed

Ouderencontact 'Langer zelf-
standig wonen'. Meld je aan!

> Lees verder op pagina 2.
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Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging
4 mei – 19.00 uur

Dodenherdenking
in de wijk

UW WIJKHOVENIER
Professoren- en Burgemeesterswijk

Voor voorjaars- en/of najaarssnoei, 
tuinadvies, onderhoud, aanleg, 

renovatie of beplanten van uw tuin.

Bij A.G. Tuinen bent u op het juiste 
adres. Bel of stuur een e-mail voor een 
vrijblijvende afspraak.

A.G. Tuinen
Stieltjesstraat 32
2313 SK Leiden

T   06 - 46124214
W  www.ag-tuinen.nl
E    info@ag-tuinen.nl

5%
korting

10%
korting

bij volledige aanleg 
of renovatie van 

       uw tuin 

op het 
maandelijks 
onderhoud 
van uw tuin

Garage Peter
- Apk
- Onderhoud
- Reparaties

Al meer dan 35 jaar een betrouwbaar en
betaalbaar adres voor alle reparatie
werkzaamheden aan uw auto
Gerestraat 2  / 2311 NW  Leiden  
071-5143050  / 06-17421125
www.garagepeterleiden.nl



■ Oranjeplein open ■ Catering open
 
■  Offi  ële opening Koningsdag 2017 

■  Start kinderoptocht 'Wilde Westen' met 
     fanfarecorps Jong K&G

■  Uitreiking medailles
■  Start kaartverkoop kinderspelen

■  Kinderspelen met onder meer een springkussen 
 en grote zandbak. Verkoop lekkere hapjes, 
 drankjes en pannekoeken

■  Jonge talentvolle buurt-DJ's met sfeervolle 
 achtergrondmuziek. 
■  Sport Quiz verzorgd door VV Meerburg

■  Wielerwedstrijd, sluipdoor en kruipdoor grot 
 en NIEUW DIT JAAR: circus workshops!

■  Rad van Avontuur (ronde 1) met prijzen voor 
 kinderen

■  Podium talenten en jonge artiesten uit de wijk.

■  Voorstelling voor jong en oud van 
 Kindercircus Miloco

■  Talking Loud met lekkere muziek en relaxte jazz

■  Rad van Avontuur (ronde 2) met prijzen voor 
 volwassenen

■  De Ommedijk met alle nummers van De Dijk!

■  Afsluiting Koningsdag 2017

programma

Kinderoptocht
‘Wilde W ten’
Dit jaar is het ‘Wilde Westen’ het 
thema van de kinderoptocht! Kom 
verkleed als cowboy of indiaan en 
loop met je broertje en zusje mee 
in de optocht door onze wijk. Aan 
het eind van de optocht krijgt iedere 
deelnemer een mooie medaille. De 
optocht wordt begeleid door fanfare 
K&G en start om 10:40 uur voor het 
podium.

Oudhollandse Kinderspelen
Na de kinderoptocht begint om 11.30 
uur op het plein de Oudhollandse 
kinderspelen, inclusief groot spring-
kussen en reuze zandbak voor de 
kleintjes. Met de speciale kinderkaart 
van slechts € 5,- kun je aan alle spe-
len meedoen, krijgt je limonade en 
een lekkere pannenkoek! Vanaf 14.30 
uur zijn er nog meer activiteiten, zo 
is er weer het kruipdoor, sluipdoor 
gangenstelsel en de wielerwedstrijd. 
Ook zijn er ’s middags circus work-
shops in koorddansen, diabolo’s, 
loopballen en acrobatiek. Om 16.00 
uur geeft kindercircus Miloco ook 
nog een spectaculaire voorstelling.

Vrijmarkt
Opnieuw is er rondom het Oranje-
plein en in de zijstraten een vrij-
markt. Let op:
■ Geen handel en geen etenswaren!
■ Alleen tweede hands spulletjes.
■ Wie het eerst komt, wie het eerst 
 maalt.
■ Alleen op de stoep, niet op de 
 weg!
■ Sommige straatdelen direct aan 
 het plein zijn afgezet voor andere 
 bestemmingen.
■ Volg de aanwijzingen op, de 
 organisatie heeft altijd het recht 
 een plek op te eisen.

Volop eten en drinken
De hele dag kun je allerlei eten en 
drinken kopen. Buurtwinkel Vahr-
meijer en cateraar De Vriend staan 
buiten met kraampjes en vanaf 
17.00 uur zijn er heerlijke maaltijden 
te krijgen voor een goede prijs.

10.00 uur

10.30 uur

10.40 uur

11.15 uur

11.30 -14.30 uur

11.30 -14.30 uur

14.30 -17.00 uur

14.30 -14.45 uur

15.00 -16.00 uur  

16.00 -17.00 uur

16.00 -17.30 uur

17.30 -17.45 uur

18.00 -20.00 uur

20.30 uur

Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen 
we dit geweldige totaalfeest houden. We 
kunnen nog steeds hulp gebruiken. Wij 
zoeken vrijwilligers voor de spelletjes, 
kassa en op- en afbouw (zowel op 26 april 
als 27 april). Een shift duurt 1,5 uur 
(11.30-13.00 en 13.00-14.30).

Alleen mogelijk met jouw hulp!

Jocelijn van Wijk
Angela Poort
koningsdagindewijk@gmail.com

Graag vernemen we of jij 
er bij bent!  
We zijn je zeer dankbaar! 

Podium voor 
beginnende DJ’s 
& jeugdbandjes! 
‘Draai een plaat en laat 
je horen’
Dit is jouw kans om voor een pu-
bliek op te treden! Ben jij een jonge 
talentvolle DJ of een podiumtalent 
en wil je laten zien en horen wat je 
kunt, meld je dan snel aan bij  
ludwig@derockschool.nl 
Het programma wordt gemaakt in 
samenwerking met de Leidse 
Rockschool van Ludwig Smith.

Lekker Live Muziek 
Vanaf 14.00 uur tot 20.30 
uur is er lekkere live muziek 
met jeugdbandjes en artiesten 
uit de wijk. Om 16:00 uur trapt 
de negenkoppige band Talking 
Loud af met lekkere muziek en 
relaxte jazz. Aansluitend vanaf 
18.00 uur gaat het dak eraf met 
de zeven man sterke formatie De 
Ommedijk. Zij spelen allemaal 
nummers van De Dijk, waaronder 
de welbekende meezing hits, 
maar ze wagen zich ook aan 
minder bekende liedjes. Ook dit 
jaar zijn wijkbewoners weer goed 
vertegenwoordigd in de bands.

Lid worden 
wijkvereniging 
Dit grote evenement wordt geor-
ganiseerd door de Wijkvereniging 
Professoren- en Burgemeesterswijk. 
Dat kan alleen met jouw steun. Dus 
ben je nog geen lid? Meld je dan 
snel aan! 

Dank aan 
onze sponsors:

• Fides Makelaars • Snijders Textiel/Mode • Teeuwen Verzekeringen BV • Huber Bouw & Installatie en Glas in lood
• Kerkvliet Makelaars • Belastica administratie- en belastingadviseurs, Okey Assurantiën en Keij Beheer

• Gezinus Wolf |Administratie & Advies B.V. • BMS Netwerk Notarissen • RE/MAX Makelaar Gijs de Kok • Groepspraktijk voor 
Fysiotherapie van der Salm • Drogisterij van Harteveld • Kinderdagverblijf Boter Kaas & Overblijf • Van Overbeeke Advies 

• Kinderdagverblijf Smallsteps • Barthen Toliletcabines • Maatwerk Timmer- en Onderhoudsbedrijf • Oranje Vereniging
Banketbakkerij Kallenberg & Broodje Met, Fick Makelaardij, Drive4all verkeersopleidingen, Administratiekantoor B.J.J. Boter,

Asarum Natuurlijke Decoraties, Griffi  oen Precious Presents, Olyerhoek Groente en Fruit, Rooijmans Tweewielers, Kinderopvang 't Kasteel,
The Rockschool, Brothers in Art, VV Meerburg en Van Diemen Containers.

KONINGSDAG
Daar ben je bij!

Een gezellige dag 
voor jong en oud

‘Oranjeplein’
(kruispunt 

Cobetstraat-
De Laat de 

Kanterstraat)

voor de Professoren- en  Burgemeesterswijk & Rijndijkbuurt

27 APRIL
GROOTS
ORANJEFEEST

Om 10.30 uur opent burgemeester Lenferink  
ons Koningsdagfeest! 


