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WIJKK 
Brug over kanaal wordt 
veel duurder 
De brug die over het Rijn- en Schie
kanaal gebouwd zou moeten wor
den ter hoogte van het Van Vollen
hovenplein is aanzienlijk duurder 
dan tot nu t oe werd aangenomen. 

De bewoners van de Uhlenbeckkade en de 
Meyerskade, die met de wijkvereniging be• 
zwaar maken tegen de aanleg van de bus
brug. die de nieuwe wijk Roomburg zou 
moeten ontsluiten, hebben laten uitrekenen 
dat de bru9 9Pen 10 miljoen gulden kost. 
maar tegen de 20 miljoen gulden. 
Deze berekening Is terug te vinden in de be• 
zwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan 
Professoren• en Burgemeestersw jk, waarin 
de brug is opgenomen. Dit tot ongenoegen 
van de bewoners van Uhlenbeck- en Meyers
kade, die bij aanleg van de brug veel meer 
(bus)verkeer door hun fraaie straten krijgen 
Ook de wijkvereniging Is tegen omdat de 
hele wijk met dit e>Ctra verkeer te maken za l 
gaan krijgen. Jeroen en Bernadet Oorsprong 

van de Uhlenbeckkade hebben de afdeling 
Beweegbare Bruggen van de Bouwd1enst van 
Rijkswaterstaat te Zoetermeer een schatting 
van de kosten van de brug laten maken De 
brug zelf kost al minimaal 12 m ljoen gulden, 
maar dat bedrag kan makkehJk 30% hoger 
uitvallen als de oms1and1gheden ter plaatse 
tegenvallen Daar komen dan nog de kosten 
van de zogenaamde aanbrugdelen en de ver
keerstechnische aanpassing van de brug bij 
Aanbrugdelen kosten gemiddeld tegen de 
drie miljOen gulden. Ook de aanpassingen 
ten behoeve van het verkeer zullen niet 
goedkoop Zijn. De omstreden b•ug zou daar• 
door twee keer zo duur kunnen worden. 
Volgens Oorsprong Is daarom sprake van een 
nog grotere verspi lling van gemeenschaps
geld dan aanvankelijk werd aangenomen. 
hetgeen de bezwaren e>Ctra kracht bijzet. 
Bovendien horen de bijbehorende voorzienin
gen, die de aanleg van de brug :er hoogte 
van het Vollenhovenplein ruimtelijk mogelijk 
maken, niet In het bestemmingsplan thuis, 
zegt Oorsprong • 

Vereniging naar 400 leden 
De Vereniging Professoren• en Burgemees• 
terswijk Is het afgelopen jaar gegroeid. de 
vereniging heeft nu omstreeks 400 leden. Dat 
maakte voorzitter Gilles l andheer bekend tij · 
dens de algemene ledenvergade•ing van 
maandag 14 april . 
Op de door omstreeks 30 leden bezochte ver
gadering stond met name het concept -be
stemmingsplan voor de wijk cenl raal. De 
wijkvereniging heeft een succes geboekt: 
aanvankelijk bood het bestemmingsplan de 
mogelijkheid een flat te bouwen aan de 
Treublaan ter hoogte vdn de spoorwegover
gang. Landheer kon melden dat de gemeen• 
te dit idee, mede op aandringen van de ver-

eniging, heeft laten vallen, omdat de flat 
nauwelijks viel In te passen in de omgeving. 
Verder werd duidelijk dat de bouw van de 
bewaakte fietsenstalling bij station Lammen
schans snel kan beginnen. Bij het werk aan 
het fundament van de stall ing onstond enige 
venraging, omdat de gasleidingen In de 
grond in slechte staat verkeerden. Die moes
ten eerst vervangen worden. Nu dat is ge
beurd kan de stalling In omstreeks drie 
maanden worden opgebouwd. 
De omwonenden van het Roomburgerpark 
zullen het bestemmingsplan aanvechten om 
de komst van een jongerenontmoetings-
plaats In het park te verhinderen. • 
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Ik scltrct/ al ,.,.,u mxr m 'n gn,ott•adtr. 

U weet wd, de Grmm,i u lrt•t mg,-,,ir
ttr! \rai ik ( O('fl ,Ui,_'{ l't ruhlt tL'a.J dat 
h,j i11 d, oorloll mi, , 11jd b,j d, D111u, 
lu:rttcr ;,, het "kamp Amt n/<li>rt " 
mocht 'logtrt" '. Gevolg t•an a 11 1lorJ1,:
hnd1r :uilt ,, tu mC1a r ::t j!gt ll. Gdukkig 
ko11 Juj ttgn, ten stootje. 
Dt:t opa "", fL'aJ Rctrourud met u,1 l,c
t.v, eigt11: i11ni_gc tll mu/lign,tc damt. 

Trlg uü r.:11 :t/fbt"wwr oud A "uurdanu 
ga/acht~ Toc,1 haar ma";,, htt kamp 
:at rn het tr op aankccam, dud miju 
oma wat ::t 111«11 d« n_ ü vocht. U7ttk 
i11 tIXrk uit. à gm& naar <U Duiu t 
S ichu/,n"u Dttnst, r,·dcncmlt tn plt i11c 
t n krug hem ua un paar maa,rdrn vrij. 
In dt famili't hrbbtn tl't hCl tr 110g cr:tl 
ttns DVn", in dc::t rijd VJII htt Jaar. 
Op r,:11 ku r, ;,, l,r, hol t.•011 ~ la uw b,ï 
dt SD in Attutcrdam, rtagttrdt r,·u 
Duitst officirr bij wit ::t u,01 bi1111,nge
larm nitt op haar aam«;1"ghtid. H,j 
tdrfon,rrd,, gaf ordm, litp uvg t11 

kwam u n1/l, gi11g :itw1, ukmdt Jtuk
k~,. Z.Og haar ::ogn,aomd nitt tra.an. 
Nou kon :t :ich ûbcrhaupi 11itt hniu• 
11<m1 dat wt dt Duitsen hadden 11i1gt-
11odigd l,i~r naar 10e u komt n. J\.laar 
dan ook nog k mand botweg 11tg,rt11. 
NEE! Ze draaidt :id, om, ::ei ,tim, litt 
d, tk11r at/11,r ::id, opm Jtaan <11 /1,p 
dt ga11g in. Tom ::t trgms ttll 11ad had 
gctJ011dn1 - ::o '11 :waar tikm ding -
,lupu zt die acl,ur t:ic/1 aan. Tm,g, 
/angJ 11omt1trl>a01de kkrkcn, de eimk
/ou gang door 11aar h<t midd,11 wn 
::ij11 grou kamer. Ze pa1t,Ydt t:ich ree/11 
1<gt110Wr hem. T rrwÏj1 ::< gi11g zitttn 
::ti =• nua't: "In Hol/Dnd mimi 
Damt11 PIÎtht wt11n Ht rTn1 sitztn. " Zit 

=o, dû '=at'. 
Ik bnt wn 110 de oorlog en htb rr na-
111urlijk nku aan owrg,houdni. Ik Jla 
all,,,, ,raag op wor Duitst damu. Zo 

lttn1✓k-"4ar. n 
G~lu Landhtt/h J,mtter 

0---

Commissie verwerpt bezwaren 
tegen JOP 
De Jo ngerenontmoetingsplaau (JOP) 
In het Roomburgerpark kan er komen 
voor wat betreft de gemecnte,aad. De 
commissie welzijn wees eind januari de 
bezwaren van de omwonenden af. 
Momenteel is het wachten nog op een 
verklaring van geen bezwaar van de 
provincie, waarna de JOP nog voor de 
zomc,vakantie kan wo1den gebouwd . 
Als de bouwvergunning echtN door de 
omwonenden wordt aangevochten 
gaat het allemaal langer duren. 

De omwonenden vrezen dat de komst 
van de JOP veel overlast gaat opleve
ren. Ook tennisvereniging Roomburg, 
die de JOP biJ haar ingang krijgt, is be
zorgd. De vereniging verwacht vanda
lisme. De leden van de commissie wel• 
zijn hadden in de vergadering begrip 
voor de bezw aren. maar vonden dat 
de omwonenden wel erg weinig vet• 
trouwen in de jeugd hebben. 
Diverse commissieleden drongen aan 
op een verplaaubare JOP (op wielen). 
zodat deze bij problemen direC1 ver
plaatst kan worden. Wethouder J. 

Laurier vond dat niet nodig. omdat de 
JOP een houten const1uct ie krijgt en 
heel makkelijk kan worden afgebroken 
en elder1 weer worden opgebouwd. 
Volgens Laurier zal de JOP eerder een 
positief dan een negatief effect heb· 
ben. Op de groep jongeren, die nu nog 
door de wijk zwerft, zal veel meer con
trole kunnen worden uitgeoefend als 
er een vaste ontmoetingsplaats be
staat. Ook In de Merenwijk was er 
sprake van een positief effect, toen de 
jongeren daar de verantwoording kre
gen voor hun eigen stek. De wet hou
der verwacht niet dat de JOP een enor• 
me groep jongeren uit alle Leidse wij
ken zal aantrekken, zoals de omwo
nenden vrezen. 
De commissie welzijn ging uiteindelijk 
vrijwel unaniem akkoord met de bouw 
van een JOP. Alleen mevrouw M. 
Vlasveld (LWG/Groenen) w as tegen, 
omdat zij In principe tegen JOP's is. Zij 
vindt dat jongeren beter in buurthui• 
zen kunnen worden opgevangen dan 
in 'hokjes· in parken. • 

Her perkje aan de Zeeman/aan wordr door kinderen al jaren inrensicf gebrwkr als rrap
veldje. Helaas werd her veld even intensief gebrwkr als uirlaarplaau voor honden, met 
de bekende resulraren als gevolg. De kinderen (en hun ouders) ziJn de afdeling Wijk• 
beheer, Sradsdeel luid, danook zeer dankbaar voor her instellen van een hondenui l· 
laarverbod. Direkt na de p/aauing van de bordjes zijn door een akr,e van de kinderen 
rwee volle dozen poep van her veld verwijderd en kunnen we gelukkig conrrareren dal 
het veld ook schoon blijft. Hee begrip en de medewerking van de hondenbezicten 
wordr zeer gewaardeerd.Na afloop van her seizoen zal door de afdeling Wijkbeheer 
en de Werkgroep Zeeman/aan een evaluaae plaatsvinden. 

Namens de Werkgroep l eeman/aan, Frank van Akkeren 

l 
l 

28 MEI ..... HOUDT HEM VRIJ!!! 

Bijeenkomst over parkeeroverlast 
Nadat het In 1986 genomen besluit van 
de gemeente (Het parkeerbeleid bin
nen de singels: betaald parkeren) op 
1 januari Is afgerond, dient zich buiten 
de singels een probleem aan. De prak• 
t ijk is namelijk, dat mensen, die binnen 
de singels werken en/of wonen en niet 
bereid zijn voor het parkeren te beta
len of geen mogelijkheid hebben om 
een vergunning te ve,krijgen. hun auto 
parkeren in de straten aan de rand van 
het cent1um. Het probleem laat zith ra
den: Nauwelijks meer een parkeer
plaau voor de bewoners die net buiten 
het ·parkeerrestriC1ie-gebied" wonen. 
Een aanta l bewoners in het betrokken 
gebied. heeft in samenwerking met het 
bestuur van de wijkvereniging besloten 
om op woensdag 28 mei a.s. een bij
eenkomst te organiseren voor de be
trokken bewoners van de Ptofessoren
en Burgemeestersw1jk. 
Locatie: Zorgcentrum lorentzhof, 
Lorentzhof 1. Aanvang: 20.00 uur. 
Voor deze bijeenkomst zij n de volgen
de per1onen uitgenodigd: De heer A 
van 8ochove, wethouder parkeerzaken, 
de heer J.W. Kradolver (raadslid WD) 
en de heer P. Labruyère, ondernemer in 
de Haarlemmerstraat en bestuurslid 
van de St icht ing Stadsparkeerplan. 
Deze info1matie avond biedt de bewo• 
ner1 de mogelijkheid om een discussie 
aan te gaan, en mogehjk komen er 

Chambre d'ami 
Zoals bekend is Leiden dit jaar culture
le hoofdstad van de provincie Zuid
Holland. Het thema dat gekozen is, is 
" Lelden Stad van Culturen•. Buurtvere
nigingen zijn onder andere uitgeno
digd mee te doen met ae1iviteiten in of 
door de wijk. Samen met het beSluur 
van de stichting V1eewijk hebben wij 
twee activiteiten voorgesteld aan de 
organisatoren. In Vreewijk zal een lo
catie worden gezocht om aan het eind 
van de zomer een f ilm bulten te verto
nen. In onze w ijk gaan we proberen 
dit jaa, • en in de komende jaren -
vorm te geven aan een zogenaamde 
chambre d'ami. Bedoeling daa1blj is 
dat huiskamers tot kleine 'theaters· 

creatieve ideeên naar voren om h~ 
parkee1probleem buiten de singels te
rug te dringen, zodat de Professoren
en Bu1gemeesterw,1jk een van de ge
liefde wijken van Leiden bl1Jft 
Dus. bent u ook de dupe van het huidi
ge parkeerbeleid ? Kom dan woensdag 

avond 28 mei a.s. naar Zorgcentrum 
l orentzhof. Luister en laat u stem ho
ren. Problemen zijn er om opgelost te 
worden! 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Gerda Versteegen • de Groot. te-
lefoon 512 17 31. • 

Stand van zaken bestemmingplan 
Het heeft merr dan een jaar geduurd, 
maar op 21 januari mochten w ,j einde
lijk de beantwoording ontvangen van 
het college van burgemeester en wet· 
houders op de door de vereniging en 
haar werkg1oepen ingediende in• 
spraakreaC1ies met betrekking tot het 
(voor)ontwerp-bestemmingsplan 
Professoren en -Burgemeesterw,ijk. 
Helaas hebben wij moeten vaststellen 
dat onze Inspraakreacties maar op en
kele onderdelen hebben geleid tot een 
bijstelling van het plan. De gemeente 
houdt grotendeels vast aan haar oor
spronkeh1ke <1ell1ngname. 

Het bestemmingsplan zal waarschijnlij k 
nog voor de zomer in de raadscommis
sie voor ruimtelijke ordening worden 
behandeld. Bij de behandeling In de 
racommissie is er spreekretht voor de
genen die zich daaivoor van te voren 

worden omgetoverd. Muziek kan wor
den uitgevoerd, poezie voorgedragen 
of toneelvoorstellingen in kle,ne be
zetting gespeeld. Huizen hoeven niet 
te worden 'verbouwd'. Alleen kleine 
aanpassingen zij n nodig om de mis
schien twintig gasten die komen kijken 
o f luisteren een zitplaau te geven. 
NieU staat nog vast en alles is moge
lijk. Wij willen alleen graag weten of u 
inte1esse hebt om eind september of 
begin oktobet uw huiskamer te ope
nen of met de 01ganisat ie te helpen. 
Laat snel w at horen aan de 1edae1ie of 
bel naar Steven Blok of Gilles Landheer 
(zie telefoonnummer1 onderaan de 
WijkWijzet). • 

melden. Wij zullen daar uiteraard ook 
als vereniging gebruik van maken. 
Bovendien zullen we van te voren de 
verschil lende woordvoerders voor 
ru1mteh1ke ordening van de raadsfrac
t ies benaderen om aan hen onze ziens• 
w I1ze ook nog eens persoonl11k t oe te 
l ichten Niettemin geldt ook dat hoe 
meer stemmen worden gehoord hoe 
beter. Aarzel daarom vooral niet ook 
als individueel belanghebbende uw 
stem te laten horen. • 

Procedure 
bestemmingsplan 
Voorontwl!rp 
tl- Inspraak 

zes weken (Vm 29 oktober 1995) 
tl· Commentaar van College van 

Burgememer en Wethouder1 
Ontwerp 
tl-Zienswijze indienen bij 

Gemeenterud vier weken 
• Raadscommissie • mondeling 

toelichten 
• Gemeenteraad - vaststellen 

Vastgesteld bestemmingsplan 
- Bedenkingen Indienen bij 

Gedeputeerde Staten vier weken 
• Gedeputeerde Staten - hoorzit• 

ting 
• Gedeputeerde -Staten • goed

keuren 
Goedgekeurd bestemmingsplan 

(tteed in werking tenzij verzoek
om schor1ing) 

• Beroep bij Raad van State 
zes weken 

• Afdeling Bmuursrechupraak 
Raad van State - hoorzitting 

• Afdeling Bmuursre<hwprnk 
Raad van Suite - uiupraak 



l'l"i{ De Zonneboom 
~(} ) Vrij Kunstz innig Centn1m 

~§;' 

ER l"i \111 R Tf non; RIJ U OM llF. HOFK! 

• " 'ort.drop l mpn...uloultm~ • Expu.ulo11lsmt 
door Michael HoedjM; 23 en 24 me, 

• Worbl,op: Stnm,lnlrt kft11rr11 
door Wil Uitgeest; 30 en 31 mei 

• Zom,ro,nuur11: Drlt verschillende mogclllkheden 
101 boetseren, tekenen en schilderen en werken met 
spekltecn o r albasl... Vraagt u on,e zomerfo lder aan! 

• D, Vrl/ l(u,ulzinnl,ft /nrtu ... Werken In verschillen
de gebieden van de kunst. Twee jaar lang; wekr lljks 
o p donderdag. Er ligt een speciale folder voor u 

klaar ... 

Oc 7.onneboom Is een vn1 kunst1lnnlg cen trum in 
Lelden en organhccrl cursusJcn, work.\hops rn lc1lngrn 
o p kum11lnnlg en ambachtelllk gebied In de cursussen 
staal niet het technisch kunnen centr»I, m»r datgene 
wat de cursist al doende ervaart. 

Opm ,tag: IS /1111I va,r l 1.()() tot 16.00 uur 

Voor meer Informatie: 
Vrij Kun,1, lnnlg Centrum De 7onneboom 
De Laat de kan terstuat S 2313 JS Lelden 
telefoon 071 S 12 3 1 3 7 Ger van der r°' • de Laat 

J~~~~¼? 
Voor een exclusief 
kadootje en goede 

kwaliteitswijn , 
Tel. 5122486 

(( 
Tevens I 000 en I 
kado-artike/en i11 

feesie /rjke gcschc11k
verpakki11g 

Blikvangers in de 
Vredes kerk 

"Bhkvangen 1n de Vredeskerk", zo luidt de lltel van een 
project dat de wijkgemeente rond de Vredeskerk on
langs 1s gestart. De hal van dit kerkgebouw. aan de Burg• 
gravenlaan, leent zich namell1k goed voor kleine 
exposit ies. In eerste instantie worden gemeenteleden 
uitgenodigd de resultaten van hun kunitzinnige activi 
teiten te tonen aan gemeenteleden en belangstellenden 
uit de Leidse regio Deze werkgroep streelt ernaar op 
deze manier te komen to t een u1twissehng van ideeên 
en gesprekken door en voor gemeenteleden. 
Onvermoede creativiteit kan zorgen voor verrassende 

contacten. 

Tot e ind april zijn in de hal van de Vredeskerk etsen en 
aquarellen van wijkgenote R1nny E. Kool te bez,cht1g~n. 
Haar werk als biologe bh1kt van invloed op de kunsu1n
n ige vormgeving van de tentoongeste lde werken. 
Hierop volgt een themaserie van 1010·1. gemaakt door 
gemeentehd Nico Jasperse. In de zomermaanden komt 
er een zestal bat iks met afbeeldingen van het schep· 
pingsverhaal uit lndonesiê in de hal te hangen. Deze ba• 
t iks worden door het Zendingsbureau van de Ned. 
Hervormde Kerk te Oegstgeest voor expositie ter be

schikking gesteld. 

Daarnaast 1s er gedurende de vakantiepe11ode het plan 
voor een fo towedstr ijd voor en door gemeenteleden 
rond het thema "Op de vleugels van de wind·. 
Inzendingen op bas,s van dit thema worden begin sep
tember door een vakkundige jury beoordeeld. De tien 
winnende Inzendingen worden als vergrotingen In het 

najaar tentoongesteld . 

Hebt u Interesse 7 U bent van harte welkom. De opeen
volgende exposities kunt u bekijken voor en na de kerk
d iensten of na afspraak met de koster. telefoon 071 
5142317. De toegang Is vrlJ . 
De Vredeskerk vindt u op de hoek Burggravenlaan / Van 

Vollenhovenkade. • 

z z z z z z z z z 
Uw makelaar voor Leiden en Omstreken. 

z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 

ZAALBERG MAKELAARDIJ 
Korevaarstraat 35, 2311JT Leiden 

Tel. 071 • 5149147 
Fax. 071 • 5128257 

Privé H. Zaalberg 
Slllerlaen 72, 071• 5124691 

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

Taxaties blnn11n U uur. Ook b11dr/Jfshulsv11stlng. 

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

zzzzzz 

Lammenschansweg niet onveiliger 
na reconstructie 
De lammenschansweg. een belangrij 
ke doorgaande route langs de 
Professoren- en Burgemeesterswi1k is 
in de afgelopen twee jaar, na de grote 
reconstructie, niet onveiliger gewor
den. Dat is de conclusie van de ge
meente leiden. Het aantal ongelukken 
op de weg 1s nauweh1ks gestegen. Veel 
ongelukken deden zich bovendien 
voor vlak na de reconstructie, toen het 
verkeer nog moest wennen aan de 
nieuwe situatie . Statistisch gezien zou 
je dus ook kunnen zeggen dat de 
lammenschansweg veilige r 1s gewor• 
den. 

Die conclusie wordt overigens niet 
door iedereen gedeeld . Het verkeer 
dat de weg d wars moet ovemeken, en 
dus altijd voorrang moet geven, raakt 

Na het succes van vo• 
rlg jaar organiseerde 
de Speeltu1nveren1-
g1ng Burgemeesters
w11k. Professorenw1jk 
en Rijnd11kbuurt dit 
jaar opnieuw een actie 
op Tweede Paasdag 

soms in de war. Dat komt omdat avto
mobilinen in de huidige situatie op en 
kele plaa~n rechts moeten invoegen 
naar de busbaan De b1nbaan wordt 
dan even gedeeld met de bus, hetgeen 
1n het begin enkele verwarrende situ
aties opleverde voor het verkeer op de 
lammenschansweg zelf. Voor deze 
constructie werd gekozen om de over
steek te vergemakkeh1ken 1n plaats 
van vitr ri1banf:n hoev,n nu 1mm,n 
maar twee 111banen te worden ge
kruist. Daardoor onstaat er nu echter 
een nieuw soort verwarring. als een 
aU1omob1hst met ZIJn kn,pperhchten 
aangeeh van 111baan te wisselen ver 
wachten sommige verkeersdeelnemers 
dat h11 zal gaan anlaan. Wie .ervol
gens b11 het oversteken gokt op een af 
remmende auto wordt verrast door de 

aUlomob,list d ie zonder vaart te ver
minderen rechtdoor riJdt. Met name 
op de Zeemanlaan en de 
Kon1ng1nnelaan, waar de invoegpun
ten vlak b11 het kru,spunt loggen, wor 
den foute 1nschatt1ngen gemaal(!_ 

Verkeer dat de weg overneekt, met 
name het langzame verkeer. doet er 
het beste aan alle auto's, ook al lijken 
ze af te slaan, voor te laten gaan. 
Regelmatige gebruikers van de weg 
zullen dat snel leren, maar wie niet 
vaak op de lammenschansv.eg komt 
zou verrast kunnen worden. Vandaar 
dat de gemeente momenteel bek11kt 
of de situatie op de kruispunten nog 
verder kan worden verbe terd. Het ver
leggen van de invoegpunten zou een 
mogeli1kheid kunnen zijn. • 

voor alle kinderen uit de 
buurt De opkomst was 
overweldigend. onge
veer 2SO kinderen zorg
den e r voor dat 1n een 
kwartier a lle 600 eieren 
In het Roomburgerpark 
waren gevonden! Daarna 
gaven de clowns Babbel 
en Snoepy een prachtige 

en Babbel maken de 
oe clowns Snoepy , de kindtren 
leukste grappen voo 

voorstelling in de gymzaal bij het 
buurthuis. De clowns maakten snoepje\ 
die met een brandweerauto In het pu
bliek werden geschoten, probeerden 
de kinderen voor de gek te houden 
met valse goocheltrucs en lieten jong 
en oud dansen op mu:lek. 011 klnder
paasrestijn is mede mogelijk gemaakt 
door Brood• en Banketbakke111 f.J.W 
Raaphorst en Zn. en de Vereniging 
Professoren- en Burgemeeste rswijk. 

Op dit moment broedt de speeltuinver
eniging al op plannen voor volgend 
jaar I Maar wanneer komt speeltuin De 
Speelschans er nou eens 1 Dat Is helaas 
niet bekend; dat hangt onder andere af 
van de gemeente, van de f1nanc1éle 
middelen waar de speeltu1nverenig1ng 
naarstig naar op zoek is (f1nanciéle b11• 
dragen kunnen worden gestort op de 
bankrekening van Speeltuinvereniging 
8urgemeeste11wl1k, Pro lessorenwijk en 

Ri1nd11kbuurt. VSB-bankrekeningnum
mer 88 75 60 41 S) en van het aantal le
den. Vandaar de oproep om lid te wor
den o f, voor degenen die dat vo11g jaar 
al waren, het lidmaatschap te verlen
gen. Daarnaast worden v11jw1lligers ge
zocht voor de act1v1teiten d ie de speel 
t ulnveren1g1ng dit ,aar op touw wil zet• 
ten Voor aanmelding en nadere info,. 
malie: Thea Jasper, De S11terlaan 77, t el. 
512 63 56 tu11en 18.00 en 19.00 uur. • 



Laatste fase restauratie Koninklijk Militai I Invalidenhuis 
gaat binnenkort van start 
Het is nu twee jaar geleden dat we aan het 
referendum over het voormalig Koninklijk 
Militair Invalidenhuis op de hoek van de 
Hoge Rijndijk en de Burggravenlaan deelna
men. Hoe staat 't nu met het pand en wat zijn 
de plannen voor de nabije toekomst? 
De redactie benaderde de dames Eva Bies
heuvel en Enny Gibbels voor een gesprek. 

Eva: "We hadden indenijd via-v,a van de 
sloopplannen van het achter1te gedeelte van 
het gebouw gehoord. Het pand was net een 
gemeentelijk monument geworden, dus 
sloopplannen zijn dan extra vreemd. En dan 
het feit dat er een kapvergunning zou wor
den afgegeven voor de prachtige monumen
tale bomen Die belde plannen verontrumen 
ons zeer, ook al zou er nieuwbouw voor in de 
plaats komen.· 
Enny vult aan· • Je moet Je ruloseren dat Je 
nooit zomaar mag kappen Als je als pan,cu
lier, zonder kapvergunning, een mo
numentale boom die op 1e eigen 
grond staat kapt, kan je een forse boe-
te verwachten. Dat de gemeente toen 
zo makkeloJk een vergunning wou ge 
ven voor het kappen van een hele rij 
monumentale bomen schoot ons ,n 
het verkeerde keelgat." 

Hoe g,ng het verder? 
Enny: "In eerste instant" hebben we 
een aanvraag bij VWC Ingediend om 
het pand op de Rljl<smonumentenlo1st 
te krijgen. Dat verzoek 11 afgewezen, 
omdat wij als directe buren ·n,et be
langhebbend' waren In de zm van de 
monumentenwet.· 
Eva: "Vervolgens heeft de Vereniging 
Oud Leiden opnieuw een verzoek ge• 
daan, maar helaas werd dat ook afge
wezen. Intussen hadden we de Stich
ting tot Behoud van het K.M.I. opge• 
richt. die wel rechtspersoon is en dus 
belanghebbende in de z,n van de wet. 
En vervolgens heeft die, samen met 
Oud Leiden, a lle nodige bezwaarpro
cedures aangespannen. De Stichting, 
onder voorzinerschap van de heer 
Kr antz, ondervond veel steun van een 
bekwaam Comitf van Aanbeveling 
met o.a. de heer Cees Waal.· 

Jullie zijn dan al een paar Jaar bezig 7 
Enny: "We z1ln In '90 begonnen en tot '95 be 
z,g geweest met het maken van bezwaren 
Maar al onze argumenten werden door B&W 
telkens van tafel geveegd.· 
Eva· "Maar er wu een voordeel. Omdat er 
nog noo,t over het bestemmingsplan van dat 
terrein w~s vergaderd in de gemeente, aad. 
gaf ons dat de mogelo1kheid om aan te sturen 
op een referendum.• 
Enny "Het referendum is er uitelndeloJk via 
een verzoek u ,t de burgerij gekomen, wel met 
veel steun van van de politieke pan,j LWG/De 
Groenen 

Hoe /1 dat verzoek u,t de burgerij er geko

men? 
Enny, "Het verzoek moet ondenekend z,in 
door een vereiste hoeveelheid geldige hand• 
1eken1ngen van inwoners van Leoden. Het ver 
zamelen van doe 5500 handtekeningen was 
een heel karvvel. In doe peroode was het hoer 
een gekkenhuis De hele kamer lag vol met 

kaarten, papieren en we waren continu in 
touw Wildvreemde mensen belden je soms 
spontaan op om handteken1ngh1ste n en -kaar
ten. Want ze hadden een verjaardag of verga
dering en konden dan op zo'n avond wel 20 

mensen laten tekenen 
De contacten ,n de buun werden n atuurhJk 
ge,ntens,veerd Maar ook ,n de Zeehelden• 
buurt, vooral de Everuenstraat en het buunie 
rond de Jan van Goyenkade zaten actieve me
destanders 

Op 8 maart 1995 vond het referendum plaats 
Eva· "De u,tslag van 58''• tegenstanders van 
het bestemmingsplan en dus de sloopplannen 
,s natuurh1k geweldig. Maar 1k denk ook dat 
d,e uitslag niet alleen om dot spec, fieke pand 
ging. maar ook een u,1,ng was van onvrede 
met het gemeenteh1k beleod van het te gemak
kelo1k kappen en slopen 
De gemeente zat er natuurloJk enorm mee. 
want ze was met handen en voeten gebonden 
aan de van te voren toegezegde S<hadevergoe-

ding aan het 8ouwbedro1f De lange en Van der 
Plas (tevens de pro1ectontw1kkelaar ~n eige
naar)" 

Het os nu twee Jnr later en we vragen ons af 
hoe de stand van zaken ,smet de eetzaal en de 
serre van het gebouw Navraag b11 de gemeen
te leverde de volgende onformat,e op De heer 
l.Jmer1 van de afdeling Ru,mteloike Ordening 
• Het Nas ondu1deh1k of er over de deal rret 
Bouwbedro1f De Lange en Van der Plas BTW 
was vemhu!d,gd Het urtzoeken daarvan heeft 
veel t1Jd gevergd Pas ,n november 1996 werd 
du1deh1k dat er geen BTW-afdracht hoefde 
plaau te vinden, zodat nu pas u1tv0enng kan 
worden gege-,n aan de overeenkomst met 
Van der Plas van december 1995, doe toen door 
de gemeenteraad 1s goedgekeurd· 
De heer Prud'homme bestuur1medewerker 
van wethouder Van R•J van Ruimteh1ke 
Orden,ng "De eigenaar zal de eetzaal en de 
serre nu gaan restaureren en verbouwen. Er is 
een groenplan gemaakt voor de tuin en de bo
men De plannen zullen binnenkort openbaar 
worden gemaakt • 
De heer Van der Plas was ondanks herhaalde 
verzoeken van de W11kkrant niel voor commen
taar bereikbaar 

Enny· "Tenslotte bhJft de Stcht ong tot Behoud 
van het KMI bestaan tot de hele zaak ,s afge
handeld. Het gebouw wordt nu waa<1Chijnh1k 
toch een Rijksmonument; de prov,ncoe heeft ,n 
het kader van het Monumenten Selectie 
Project het gebouw als zodanig voor gedragen. 
Op dit moment hebben de gemeenteraad en 
de eigenaar nog de mogeliJkheid tot Inspraak. 
De m,niner neemt het uiteindelijke besluit. 
We z1Jn bhj met de mededelingen van de ge· 
meenle, maar voorlopig blijven we de zaak 
nog volgen tot alles afgerond 11.• • 

Enny Gobbels (/.) 
en f va 8,eshe uvel 
na•st d~ • mtn
kaarue eik. 
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MAKELAARSBEDRIJF OPENT 
TWEEDE VESTIGING 

Bedrijvigheid in de wijken! KOFFIEHUIS "PLANTSOENZICHT" 
WEER GEOPEND 

GOED VOOR EEN 

GEURIG KOPJE KOFFIE 

MET 
De Professoren• en Burgemeesterswijk is nog steeds een 
van de populair1te wijken In Lelden, maar to t voor kort 
was er in de wijk geen makelaarskantoor te vinden. 
Daarin is verandering gekomen met de komst van ma
kelaardij De Laat + Kromhout in het pand 
Lammenschansweg 76, waar Jarenlang een bijkantoor 
van de Rabobank heeft gezeten Oe bank is Inmiddels 
verhuisd ~ar de Korevaar1traat en het pand is grondig 
verbouwd. Oe gepanuerde loketten en kluizen hebbe n 
plaaugemaakt voor foto 's, beschrijvingen en vraagprij
un van huizen. 

De laatste maanden hebben d i
verse nieuwe ondernemers zich in 
de wijk gevestigd. Een overzitht. 

BROODJE MET ... WA n 

Oe Laat+ Kromhout ,sin 1983 gestart in Voorschoten en 
heeft daar nog steeds een vestlg,ng aan het 
Planciusplanuoen 13 ,n de wijk Noord-Holland. Het ma
kelaarskantoor opereert regionaal en heeft veel nieuw
bouwprojKten gedaan, o nder m"r in Rijnsburg en 
Stevenshof in Lelden. In de afgelopen jaren groeide de 
behoefte aan een tweede vestig ing in Leiden zelf, in een 
van de betere w ijken en d,e is er dan ook gekomen. 

Vanaf 3 april Is er een nieuwe brood• 
jeswinkel geopend aan de V.d. Waals
straat/hoek Lammenschansweg. In 
deze winkel, met de toepasselijke 
naam • erood1e met . . !", kan men van
af 10 uur lekker belegde broodje ko• 
pen d ie naar idee van Ben van leeu• 

Bij Oe Laat • Kromhout hgt de nadruk op service en 
kwahteit van d ienstverlening. Het kantoor Is daaro m 
ook op za terdag geopend. Naast d irecte bemiddeling b,j 
aan- en verkoop geeft het makelaarskantoor ook advle• 
zen over hypotheken, belastingaftrek en dergelijke. De 
Laat+ Kromho ut is t e bereiken op nr. 071 516 80 80. 

wen 211n belegd of naar eigen smaak word•n um,ngesteld 
e,n is chef kok en souschef geween bij d,vers• restauranu 
Dit Broodje m•t... 7 ,s " n idee van Lodewijk ,n D,n,ke 
Kallenberg. Zij kregen In de banketzaak rogelmatlg de vraag 
waar m,n een broodj• met kolf,, kon nuttig•n of waar m•n 
ev, n kon lunch,n. Het ,d" begon te groei•n ,n nam vaste
re vorm•n aan toen de winkel nust de bakkoriJ leeg kwam 
Na een grondige verbouwing is er nu ••n mooi• winkel met 
een goz,llig lnt,11,ur. Er Is " n ru,me keuze un diverse 
soorten k,as, vlees, vis en u lad• als beleg voor de verschil
lende soonen verse broodjes. 

PRAKTIJK REMEDIUM HELPT KINDEREN MET PROBLEMEN 

Enige maanden geleden 
name ,kin deze m,j zo vor
trouwde en geliefde w11k, 
waar ik ook mijn jeugdjaren 
doorbratht, mijn praklijk 
REMEDIUM, " n pra<tiJk 
voor leor- en gedragspro
blemen. Ik had het voor
recht mijn praktijk te kun
nen ven,gen In het ru,me 
pand van de notarisprakt,jk 
van mijn vader aan de 
Burggravenlaan 1. 
Na jaren gong een lang g~ 
koestorde wens in vervul
ling: deskundige hulp te ge• 
ven aan een groep kinderen 

d ie met ernnige of mindor ernn,ge proble= n 
kampen. In vroeger t11den vielen veel van doze k,n
deren tussen de wal en het schip, Tegenwoordig 
hoeft dot gelukkig niet meer. Ik nudeorde aan de 
Universiteit hier ,n Le,den Ontwikkellngspsycho• 
logie. Daarnaast had ,k nog de studierichting 
Onderwijspsychologi• gekozen, een optimale basis 
om voor d,t werk op te bouwen. Ik heb hiordoor 
zowel diagnostiek a ls begeleiding bij teer- en ge-

dragsproblemen in mijn aanbod op kunnen nemen. 
Graag w,t ,k U een en ander vert•ll•n over het work 
van REMEDIUM. 
REMEDIUM biedt hulp bij een breed scala van vra
gen en problemen. Dez• vragen en problemen 
kunnen zich op verschillende gebi,den voordoen. 
• Met betrekking tot het ,ntellectuele niveau en 
spec,fleke capaciteiten. 
Bijvoorbeeld Is de leerling hoog-begaafd7 Is de 
leorling gebaat biJ het ovordoen van een leerjaar7 
Functioneert de leorling be ter op een ander type 
onderwijs? 
• Met betrekking tot leorproblemen: Wat is er te 
doen aan een rekenprobleem 7 ts er sprake van een 
concentratienoorn,s7 Lijdt de leerling aan faal· 
angst? Wat Is er te doen aan een geringe teer-moti• 
vat,e7 

• Met betrekking tot de persoonlijkheid. Enkele 
voorbeelden hiervan: Waarom is een kind zo agres• 
slef7 Is een kind depressief7 Wat Is e r te doen aan 
impulsief gedrag? 
U kunt altijd geheel vrijblijvend contact met mij op· 
nemen voor informatief En mocht u mijn bandje 
horen, als U Uw naam en telefoonnummer In
spreekt bel Ik U zo spoedig mogelijk terug! 
drs. Digna Schijffelen, tel. 071 S 14 07 12. 

D• lekkern•j•n kunn,n wor• 
den verpakt of ter pl•kke ,n 
de w,nk•I worden g,sor
veerd. Ook kunnen bedrijven 
tel,fon,sch(S 13 32 22) o f por 
fax (513 19 OS) hun bestelling 
doorgeven 
Ga gerust eens b,nnen bij 
Broodje m•t. .? voor het l•k• 
korste broodje m•t beleg 
naar eig•n smaak. 

Vanaf 1 maart 1997 ,s het koff,ehu11 
Planuoenzicht op de hoek van de 
Zoeterwoudses,ngel en de Cronestein
kade weer geopend. Op iedere werkdag 
kan de bezoeker vanaf zes uur ·s och
tends weer genieten van een geurig kop
je koffie, a l dan niet vergezeld van een 
gevulde koek of een belegd broodie, g~ 
serveerd door de nieuwe eigenaar, Wim 
N,evaart . 

Nievaart, ,n hart en nieren Leidenaar, ,s 
begin januari begonnen met het opknap
pen van het koHiehuis, dat een aantal ja
ren gesloten is geweest. Alles ,s opmeuv, 
in de verf gezel zodat het er weer. zowel 
van binnen als bu,ten, pu,k uiuiel 
Nievaart m,kt op een zo breed mogel ijk 
publiek Niet all"n mensen aan het be 
g,n van hun werkdag, maar btjvoorbeeld 
ook de natuurliefhebber, die ZOjullt een 
wandeling heeft gemaakt door het 
pr achtige planuoen 
Volgens Nievaart gaat het om een echt 
ouderweu koffiehuis Geen nerke drank 
dus. • p1anuoenz,cht moet een verrijking 
Zijn voor de buurt en beslist geen ver
slechtering. Er zijn ,n de stad genoeg col· 

AUTO- EN MOTORR/JSCHOOL TON VAN DEN BOS 

EEN HEERLIJK GEBAKJE 

BON 
CRATIS 11! NUJllCEN IN 

KOFFIEHUlS IV.NI'SOENZ!OIT 
AAN DE ZOETI!llWOUDSESTNGl!L. 

L----------
fe~o~. Ik doe niet mee aan dat mo
derne gedoe. Ik houd het bij Douwe 
Egberts en nieu anders", ald~ Nievaart. 
Pla ntsoenzocht 11 vuendeloJk geproJsd. De 
zaak loopt ,nm,ddels dan ook weer als 
een treon. • 1k mag n,et klagen Het ,s 's 
ochtends vroeg al erg gezellig, terwijl de 
ren van de dag de stoelen g~ bezet 
bliiven Ik denk dat de mensen eerst nog 
even moesten wennen, aan he t feit dat 
Planuoenzicht weer geopend is, maar nu 
men er eenmaal weet van heeft zrt de 
gang er goed ,n, - a ldus Noevaart. 

Een ander voormalig bankgebouw, dat van de ABN/Amro 
aan de Zeemanla,n, biedt nu plaau aan AutorijKhool Ton 
van den Bos. De UjSChool zat eer1t aan de Oude Vest. maar 
Is de binnenstad van Le iden ontvlucht vanvvege he t autolu
we beleid van de gemeente. Oe nieuwe loka t ie voldoet 
aan enkele belangrojke e isen: d icht bij d e binnenstad, goed 

structie, lesmethodiek, instructiekaart en proefexamens in 
eogen school. 

bereikbaar met de 
lesauto en met het 
openbaar vervoer. 
De autorijKhool 
werd 42 jaar geleden 
door Ton van den 
Bos opgezet en is 

nog steeds een begrip voor veel Leidenaren . Per 1 maart 
werd de school overgenomen door Frank van der Sman 
Van der 5man streeft naar professionaliteit en kwaliteit en 
de rijschool werkt daar voortdurend aan. 
Uitgangspunten zijn: 

1. Een klantvrlendelljkheidshnt met goede infonmatie 
vooraf e n helderheld over de voortgang van de opleldlng. 
2. Een zakelijke kanl met zaken als d uidelijke afspraken 
over lesprijs, lesduur, rechten en plichten. 
3. Een Inhoudelijke kant met taken als kwaliteit van riJln• 

4 Goed geKhoolde instru<teurs. 
5. Een organisatoriKhe kant waarbij (telefonische) bereik• 
baar heid, lesafspraakkaartjes en eigen theoritfacillteiten, 
een eigen lokaal, met de n ieuwste ontwikkelingen op dit 

terrein, een belang
rijke rol vervullen. 
6. Autorijlessen voor 
bijna alle denkbare 
doelgroepen, waar
onder mensen met 
een handicap. 

7. Theoroelessen voor zeer moeilijk lerende leerlingen en 
mensen met een hchtt handicap 
8. Een motorijKhool d ie door de KNMV erkend ls. 
Ton van den Bos heeft een hoog slagingipercentage, waar
door de ANWB-status probleemloos behouden kan blijven. 
Openingstijden: d insdag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 
en van 14.00 tot 17.00 uur, taterdag van 10.00 to t 13.00 
uur. Oe theorielessen (met examentraining) op iedere dins
dagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
Telefoon 071 514 26 76. 

-~ 



Ons stuk straat werd hofje genoemd, zo gezellig was het 
Mevrouw H. de Ren is gebo
ren en getogen Leidse. Ze is 
geboren in 1923 in het parti
culiere ziekenhuisje H6pital 
Wallon aan de Papegracht. 
Vervolgens heeft ze enkele 
jaren in de Nieuwsteeg 
gewoond met haar ouders. 
Vader had daar een antiquari
aat. Daarna heeft het ouder
lijk gezin nog even aan de 
Javastraat gewoond. In 1929 
kochten haar ouders een huis 
aan de Cobetstraat voor 7500 
gulden. voor die tijd een 
enorm bedrag. Het was toen 
net gebouwd. Sindsdien 
heeft mevrouw De Ren daar 
altijd gewoond. 

"D• Cobetstraat, aan de kant van de 
even-nummers, was toen d• uiterste 
grens van de stad. De entre• tot de 
straat was d• Wasstraat. D• ko•i•n kwa
m,n tot onze tuin. Vanuit het zolder, 
raam kon je de boten zien varen in het 
kanul. Ik weet ook nog dat ik in 1929 
op zolder met mazelen lag en dat vader 
mij In ten deken wikkeld• • n m• door 
het raam naar ••n reuzachtige zeppelin 
liet kijk•n. B•gin Jaren dertig is er verd•· 
re uitbreiding gekom•n met de Mey van 
Stroefkerkstraat en •v•n later het ttnte 
stukje dt Laat dt Kanterstraat. In deze 
buurt hebben altijd mensen met de b~ 
tere banen gewoond, een hoofdredak• 
teur van de krant, •ig•naars van •igen 
zak,n, een baron, noem maar op.• 
"Ik k•n d• buurt dus al bijna zev•ntig 
jaar. Ik d•nk dat ik langzamerhand de 
oudste bewoner ben. Vooral het stukje 
waar ik woon was vroeger al heel ge
liefd. De bewoners hebben er tot op late 
lttltijd gewoond. Je kende elkaar. Ons 
stuk straat werd ook wel het Cobethofje 
genoemd, zo gezellig was het. Dat 
kwam ook door het postkantoortje dat 
iemand in 1937 in de voorkamer van een 
huis bij mij aan de overkant begon. Zo'n 
voorziening is h•el belangrijk in een 
buurt. In 1953 Is h•t door een nieuwe ei• 
genaar, de heer Oom, overgenomen en 
uitgebreid met het pand ernaast tot een 

'winkel van Sinkel'. Ik heb er zelf ook 
nog gewerkt. Tegen de opheffing enk•• 
Ie jaren gtl•den is in de buurt flink g•• 
protesteerd. We konden echter niet ver• 
hinderen dat het postkantoor verhuisde 
naar de Van 't Hoffstraat. Nu ook de 
bank aan de Burggravtnlaan is opgehe• 
ven wo,dt het vooral voor oudere 
buurtbewoners moeilijk.• 

Kleuterleidster 
De vader van mevrouw De Ren is in dt 
jaren dertig bij de firma Brill gaan wer
ken als chef van het antiquariaat. "Voor 
dit baan moest hij vaak reizen, particu
liere boekenvenamtlingen opkopen. zo 
heelt hij in Berlijn, vanuit ten hotel de 
Kristalnacht meegemaakt. Alle ramen 
werden geblindeerd. Hij kwam geshoc, 
keerd thuis. 'Dat staat ons ook te wach
ten als de Duitsers hier komen', waar• 
schuwde hij.· 

Enige jaren later begon de Duitse bezet• 
ting. Na de oorlog is vader bij Brol! ver
trokken en opende opnl•uw een eigen 
boekhandel en wel in de Dief steeg In 
een pand waar nu het Chinees restau• 
rant Wo Ping zit. In 1953 is hij aan de 
Bretstraat het bekende Leids Boekhuis, 
later het Nieuwe Boekhuls, begonnen. 
Die zaak is later door Elsevier overgeno
men en weer later Is de NBBS in het 
pand getrokken. 

Mevrouw De Ren heelt een groot deel 

van haar leven in de zaak van haar vader 
gewerkt, ook nadat die in 1965 was over
genomen door Elsevier. "Ik was opgeleid 
tot kleuterleidster op de Haanstra1<hool. 
Mur vader had mij nodig. Dus daar was 
niets tegen in te brengen. In de loop van 
de tijd begon ik het wel leuk te vinden, 
vooral de kinderboeken. Ik heb toen ook 
een vakdiploma gehaald.• 

Ons kleine verzet 
·1n de oo,log hebben wij nooit echt hon· 
ger geleden. Vader ging af en toe op zijn 
fiets met houten banden naar familie in 
Noord-Holland voor eten. Ik weet nog 
dat we in de oorlog in een oude tas ver· 
geten chocoladeletters vonden. Een 
enorme verrassing. Ik mocht er een hou• 
den en de andere werden bij een boer 
geruild voor boter.· 
"Ik heb in de oorlog Illegale kranten be• 
zorgd. Verschillende meisjes deden dat, 
jongens nooit. Ik geloof dat het Vrij 
Nederland was. Onder mijn kleren moest 
ik die op een aantal adressen in de buurt 
bezorgen. Ik hulde ze op bij een huis 
aan de Laat de Kantentraat. Mijn ouders 
wisten ervan. Ze waren wel bezorgd, 
maar verboden het niet. Vader was lid 
van de Vrijzinnig Democratisch• Bond. 
Politiek actief was hij overigens niet, ge· 
loof ik. Thuis werd niet veel over politiek 
gesproken. In de Kraaierstr aat zat een 
groenteboer. Als je daar kwam, vroeg de 

mevrouw: 'moet j• nog wat?' Dat was 
de code. Ze had in de ondente groent~ 
kist dan stiekem foto's van de oranjt• 
p,insesjes. Het was ons kleine vtn tt.· 
"Bij de buren zaten onderduikers. Dat 
wisten we. Ik had op een dag net een 
razzia meegemaakt op de Hogewoerd. 
Snel rende ik naar hu11 om de buren te 
waarschuwen. Ik weet ook nog dat an
dere buren bij ons kwamen schuilen die 
net een granaat door het dak hadden 
gekregen. Er vielen wel vaker bommen 
in de omgeving. Bekend II natuurlijk het 
bombardement op de spoorbrug." 
"Ik herinner me ook nog heel goed de 
aanslag op de directeur van het 
Arbeidsbureau. Als wraak werden diver
se hoger geplaatste Leidse mannen door 
de Duitsers opgepakt. Drie van hen we<· 
den doodgtschoten: het hoofd van de 
Eerste Leidse Schoolvereniging, de heer 
Douma, dit overigens ook in de 
Cobetstraat woonde, een huisdokter en 
de rector van het gymnasium. De gere· 
formeerde dominee Wtsterink, de zoon 
van onze buren, was daar zo van ge• 
1<hrokken dat hij bij ons onderdook. Ik 
weet nog dat ik thuis kwam en zag dat 
mijn bed beslapen wa1. Dat nam ik m' n 
ouder, erg kwalijk: niet dat de dominee 
er was g•weest, maar dat het zo duidt· 
lijk was dat iemand daar geslapen had. 
Dat vond Ik erg onverstandig." 
"Het ergste dat wij in de wijk hebben 

!35url/d/w~ 
'lO~z, 

Bevr,jd,ngsfeest op de Burg• 
9r1vtnldan. nog zondtr vtrdtrt 
bebouwing Op de foto <1'an 
buurtgtnoten van mevrouw De 
Ren en haar moeder. De j urk1e1 
z1Jn gtmaakt vin oudt Juanttn 

meegemaakt 11 de ontruiming van 
het joodse weeshu11 aan de 
Roodenburgentraat. het huidig• g~ 
bouw van de GGD. Alle kinderen zijn op 
een nacht weggehaald, ook twee schat• 
tig• joodse zoontjes van ten Rabbi dit 
1k van de Haanstra-kleuterschool kende. 
Het was vtrschrokkelijk. • 

Opstel verbrand 
" Ik heb in 1944 txa· 
men gedaan op de 
Haanstra. Op de dag 
dat ik mijn diploma 
kreeg van juffrouw 
Glan, vertelde zij mij 
dat een opstel dat ik 
had geschreven door 
haar was verbrand. 
De Duitsers zouden 
binnenkort op school 
komen en mijn op

Wi1lr9enoot Thom t7 · 
9 as Y.ln Duin 

aar op ~Z~k b&' ~ 
een groot tht!I ntrJ die al 

WIJ/r wo v,1n hun levpn in de 
nen. Hunhe . 

aan het -, nnnenngen 
··~ en~v., h 

levpn biede n et buu,r. 
n een le11Pnd19 lr . lr . 

de geschied, IJ ,,. in 
en" v,1n onze wij/,;, 

plotseling nog een vlag te hebben: over• 
al hing d1t uit. Groepen mensen trokken 
naar het stadhuis waar een NSB-burge· 
meester de e<htt, Van de Sandt 
Bakhuyzen, had vervangen. Het was ten 

helt opgewonden stem
ming. Plotseling klonken 
schoten. De Duitstr1 daar 
vuurden in de lucht om ie
dereen angst aan te jagen. 
Ik vluchtte met een vriend• 
in in de Ketelboettrsteeg. 
Dur werden we door een 
mevrouw van dt winkel 
Mack voor damesmode 
binnen gelaten.• 

Buurtfeest 

stel was erg anti• 
Duits. Ik had me dat 

Mevrouw H. de Ren 

·op 8 mei kwamen de 
Canadezen over dt Hoge 
Rijndi1k de stad in. Iedereen 

helemaal niet gerealiseerd. In het zelfde 
1aar solliciteerde ik naar een baantje op 
dt kinderafdeling van Endt geest. 
Daarvoor moest ik naar het stadhuis. 
Toen ik op de deur van dt betreffende 
ambtenaar klopte, liet hij mij binnen 
met dt roep 'Heil Hitler' Ik 1<hrok me 
dood. Hij vroeg 'heelt u wel eem voor 
de Winterhulp gecollectterdl' 'Nee', zei 
ik. 'Zou u dat wel willen doen 1' ' Nou, 
nee', zei 1k terliJk. 'Nee? Nou dan kunt u 
de baan wel vergeten.' Ik kon wetr 
gaan. Gelukkig. Ook mijn vader was blij 
toe." 

Duitse schoten 
"Eind april 1945 voelde je dat er wat 
stond te gebeuren. Op 29 april waren er 
droppings van voedsel op de weilanden 
bij ons achter. Op vrijdagavond 4 mei, 1k 
weet het nog goed, werden de geruch· 
ten sterk dat de bevrijding nabij was. Bij 
ktnniuen waar de engelst zender aan 
stond zijn vader en ik gaan luisteren. De 
dag later was het zover. Iedereen bleek 

was uiu innig. Vader had me gewaar-
1<huwd: 'pas op, klim niet op een tank.' 
Maar je deed het toch. Iedereen had zin 
om feelt te vieren. Vooral op het plein 
Cobetstraat-hotk de Laat dt 
Kanterstraat kwamen honderden men• 
sen uit allerlei buurten bij elkaar. Oaar is 
het sindsdien altijd gezellig geweest met 
bevrijdingsdag en Koninginnedag. Er 
was altijd ten groot buurtfeest met mu
ziek en kinderspelen en een optocht. In 
de garage van de mtlkzaak Janson ston• 
den alle spullen al klaar. Met een bonn~ 
t1• konden kinderen iets te dronken kroj• 
gen. De laatste jaren is dat verdwenen. 
Er gebeurt nu op die dagen bijna niets 
meer. Jammer is dat.· • 

CO<N<tlo 
In on, VOtlg inttrv1tw m,t mtVTOUW Schoul\ 
rtond dit 1 1J d~ht dt Mtgt in hur nr Hl te 
i11n d~ nog n,1, df kt-rlt gtng Zo hnft mt 
vrouw S<.houl, d,1 f<httt n1f't bf-dMld Htt gtng 
om dt ,1lgtmtnt boodKhJp dat ttgtnwoordig 
mindtr mtn3,~n ktrhll1k zijn d1n vroegtr. 
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Bevrijdingsboom Zeeman/aan Oud-wethouder M. van Aken pakt verloedering aan 
Op 4 mei 1946 werd door de Wijkvere
niging aan de Zeemanlaan een boom 
geplant ter herinnering aan de oor
logsjaren. Deze boom werd geplant 
door de toenmalige voorzitter van de 
Wijkvereniging Professorenwijk, de 
heer J.L.A. van Har1eveld, tezamen 
met wethouder P. van der Kwaak. 
Deze gelegenheid werd druk bezocht 
en ook de padvinders van de 
Profeuorenwijk lieten zich niet onbe
tuigd en hielden d,ulfde dag een ak
tie ten behoeve van Putten's 
jeugd.Gelukkig staat de Bevrijdings
boom er nog Sleed, en u vindt deze als 
eerste boom in de middenberm tussen 
de huizen, komende vanaf de 
lammenschansweg. 
Aan de voet van de boom werd op een 
sokkel een herinneringsbordje ge
plaatst, hetgeen na verloop van tijd 
helaas is verdwenen. Na een oproep in 
de w ijkkrant van mei 1996 ontvingen 

wij verschillende rMcties met onder 
andere foto's en teksten, waarvoor 
dank. De afdeling Wijkbeheer, Stads
deel Zuid heeft na overleg met de 
werkgroep aangeboden een nieuw 
bordje in dezelfde stijl te laten ver
vaardigen. 
Dit bordje ui In traditie van de 
Hrste plaatsl119, op zondag 4 mei 
om 19.00 uur worden onthuld 
door de huidige wljkvoonlttu de 
hH r G. Landheer. 
De oudere wijk bewoners onder ons 
zullen zich de jaarlijkse kranslegging 
bij de Bevrijdingsboom nog herinneren 
(zie foto), indien haalbaar zullen we 
deze traditie In ere herstellen. 
Eenieder die zich betrokken voelt, 
wordt van hane uitgenodigd de ont
hulling van het bordje bij te wonen. 

Namens dl! Werkgro<,p Zf!emanlaan, 
Frank van Akkeren 

"Als ik rotzooi of troep op 
straat zie of merk dat mensen 
zich nonchalant gedragen 
probeer ik daar vaak iets aan 
te doen. Leiden is een mooie 
stad en dat moeten we zo 
zien te houden." Oud-wet
houder M. van Aken (71) 
heeft de gemeenteraad vijf• 
tien jaar geleden verlaten, 
maar hij voelt zich nog steeds 
betrokken bij het leefmilieu in 
de wijk en de stad. 

Van Aken en zijn echtgenote zitten als 
eerste bewoners sinds 1958 hoog in de 
Van Vollenhovenflat en kunnen de 
Professoren- en Burgemeesterswljk gro
tendeels overzien. Maar hun woning is 
geen ivoren toren geworden. 
" Als ik door de w ijk fieU erger ik me 
soms aan rommel. Ik hoef er dan wel 
niet vanuit mijn woning op uit te kij
ken, maar toch zou ik graag zien dat de 
mensen de buun netjes houden. Neem 
bijvoorbeeld de verwaarloosde en rom
melige beplanting rond en binnen de 
speelplaats van de Lorentzschool. Daar 
is toch makkel ijk Iets aan te doen. Geef 
de school een paar harken en bezems 
en laat de kinderen de zaak regelmatig 
bijhouden, dat vinden 2e leuk om te 
doen en het Is ook nog een stukje op
voeding. Goed voorbeeld doet goed 
voegen," 
De gemeente zou voor wat betreft Van 
Aken verder best de straatkolken vaker 
kunnen zuigen . .,Je ziet steeds vaker 
dat er plassen op straat blijven staan 

071 579 3100 
de laat+ 
kromhout 

Planciusplantsoen 13 
2253 TS Voorschoten 
071 579 31 00 

~ makelaardij o.g. Lammenschansweg 76 
2313 DP leiden 
071 516 80 80 

NVM 
MAKEi.MA 

omdat de kolken verstopt zijn. Dat is 
niet nodig. Als fietser heb ik behoorl ijk 
wat last van die plassen." Aannemers 
zouden ook hun bijdrage kunnen leve

ren door hun zandhopen niet achteloos 
op kolken te stonen als ze ergens aan 
het werk zijn, stelt van Aken . .. Ik heb 
daar wel eens wat van gezegd, maar 
vaak loopt kritiek helaas uit op scheld
panijen en bedreigingen. De aannemer 
van het universiteitscomplex aan de 
Witte Singel heeft laten zien hoe het bij 
grote projecten ook kan: nooit rommel 
op de openbare weg en alles met hek
ken afgezet", venelt van Aken. 

Waterlelies 
Als mensen zich niet uit zichzelf aan de 
regels houden wil Van Aken daar niet 
zijn ogen voor sluiten. Onlangs schreef 
hij een brief aan de gemeente waarin 
hij verzocht om bescherming van water
planten . .,Ik ben geen uitgesproken na
tuurbeschermer, maar als ik zie dat roei
ers en andere waterpassanten waterle
lies in de singels vernielen moet ik daar 
iets van zeggen. Ik heb de gemeente 
voorgesteld om borden onder de brug
gen te zetten met een waarschuwing 
aan het adres van 'schippers' dat ze de 
waterplanten moeten mijden. Maar dat 
voorstel is helaas niet overgenomen." 
De ontwikkelingen rond het Koninklijk 

Mil itair Invalidentehuis aan de Hoge 
Rij ndijk heeft de oud-wethouder met 
enige verbazing gevolgd ... Ik ben nooit 
voorstander geweest van de bouw van 
dure woningen op die plaats. maar pas
sende woningbouw is in ieder geval be
ter dan de troep die je daar al vele jaren 
aantreft." 
Dichter bij huis volgt Van Aken nauw• 
lettend de ontwikkelingen rond het 
Roomburgerpark, waar hij direct op uit• 
kij kt . .. Een leuk park, waar we bij heb
belij k weer bijna dagelijks zien dat het 
intensief gebruikt wordt door voetbal
lers, scholen, clubs en wandelaars. 
Daarom zou de gemeente iets moeten 
doen aan de zeer sle<hte conditie waar
in de verzakte grasmat en de verzuurde 
grond zich bevinden. Er zijn veel kuilen 
en het wordt er snel modderig, wat 
voor de recreanten niet plezierig is, Mij 
is een jaar geleden door Milieu en 
Beheer toegezegd dat er vroeg in 1997 
een ophoging en een nieuwe toplaag 
met gras wordt aangebracht." 

Ongewenst 
Naar de komst van een 'ontmoetings
plaats voor een handjevol Jongeren' in 
het park kijkt het e<htpaar Van Aken 
niet uit. .,We zullen er geen last van 
hebben, maar ik ben toch bang dat jon
geren ltraks met brommers door het 

park gaan rijden en met goedkeuring 
van de gemeente 'bezit nemen· van dit 
grondgebied." 
Zee r ongewenst vindt Van Aken de 
komst van een brug over het kanaal na
bij de flat die de nieuwe woonwijk 
Roomburg moet gaan ontsluiten . .,Al 
dat extra verkeer door de wijk, en door 
de route naar bijvoorbeeld vijf basis• 
scholen lijkt mij een shicht idee." Het 
verkeer is volgens de oud-wethouder nu 
al een probleem . .,Op de Burggraven
laan wordt erg hard gereden. De be
planting op de middenberm draagt bo· 
vendien niet bij aan het overzicht. Ik 
ben al eens een keer aangereden op de 
fiets, omdat de weg niet goed was te 
overzien." 
Als ambtenaar van de burgerlij ke stand 
is Van Aken nog steeds actief binnen de 
gemeente. Met lokale polit iek, en dan 
met name met zijn panij, de PvdA. 
houdt hij zich nauwelijks meer bezig. 
"Als voorzitter van het stembureau in 
de Vredeskerk valt me wel op dat de 
Professoren• M Burgemeesterswijk erg 
polit iek bewust ii. E•n opkoms-t van 
tachtig procent bij gemeenteraadsver
kiezingen, dat is opmerkelijk hoog. 
Zo'n wij k heeft recht op en verdient na• 
venante aandacht va~ de lokale over
heid. Burgerzin moet lonen", zegt Van 

Aken. • 



Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim· 
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071 513 24 62 

Geachte wijkbewoners, 
In ctit nummer va n de wiJkkrant vindt u dit k eer 
geen u.ilgebreid oven1ch1 van de "ktiviteitcn 
die 1n buurlhui, CorneH1 Joppe n •z p laat, vin

den m aar een enqufte van de politie Holland!: 

evenluee l levon in de wijle en mcdo daia..rop het 
werkplM- voor de lcomonde tijd te bucron. 
W i j hopen d•U u aJlen m 11t11Al deze enquête i n 

wilt vulle n. Hel invullen van d ezo e nquête zal u 
waa.nchjjnliJk :t 10 mi nuten koele n. C ezlen het 

féit dat or twee we kon v•k• ntie i n hel veuchlcl 
zijn. de nke n wij dat hel voor u een k.letno moei• 
to zal :zijn. In principe z.al de enquête ~n de week 
van 12 tot 17 mei wocr inge le ve rd kunnen wor• 
den a.11 wij met eon gelut d1au10 door d e wijk 

zulJon rij den. Uller•Hd 1preok1 het van.ze lr dnt 
de door u veutrokle informatie ve rtrouwelijk 
be handeld ui worden. 

Mldden en de LWO •amen. 

Al gerui.me tijd proboerl de polille medo wer
king 1n de wijk te krijgen voor @en project wo
ninginbualcpreventle. Tot nu 100 hebben d e ze 
pogingen we inig respon., g e hAd. 
Door middel va n d e ze onquête probe ren wij 
twee dinge n te bereiken. 
AJJoreorat wil de politi e er ach1e r komen of er 
inde rdaad geen b e lang,te lling voor een dergo
lijk project bet1a11. AJ1 dal zo zou zijn, 11 het 
duide lijk dat deze pogingen ge11aak1 kunnen 
worden. 
In do tweede plaats hoopt d e LWO op dei:e wij
ze inzichl te krijgen in de behoerten die er 

Afscheid van C. J. 
In buunhw.1 Cornelis Joppensz heeft de verhui1-
ziek1e toeges l&gen. Sind1 okrober 1998 werk1 

Man&nne Zweekhout h1or niet meer; z:1j heeft 
u.rw&nlceliJk full.time in buurthws M&tiJo gewerkt 
en we rJcl nu eindt 1 maarl 1997 alt exploilant in 
buunhuà Vogelvluclll. 
Op I ma art kwun Ben Overdevo11 vanuH buurt• 
hws Vogelvlucht hierheen. 

Mei 111gan9 van 1 mei vertrek ik aJs buurtmede
werker uit buunhu.i1 Cornelis Joppen• z om ver• 
volgens rnJJn werkzaamhe d en an buur-Chuit 
Mat1Uo voort te zenen. Het 91&1 h.ier om een ruil 
mei Beny Overbeek: dJe op de1elldo d a tum naar 
Comelu Joppensz kom,. Ik wil hJerb1j alle men• 
sen die Lk hel afgelopen Jaar in d"ze wiJk heb 1~ 
ren ke nne n , bed&nlce n voor de prollige W1jze 
waarop ûc: mei hen heb 1&men9e we rlc1 en de ma
nier wauop ZlJ mij wegwij1 hebben gemaaln in 
deze moote wijk. 

Gt)s v.tn Veen 

Even voorstellen 
Met ingang van 1 maart heeft er in stadsdeel 
zuid een wi11cling pJaaugevonden van buuzt• 
huil•exploilanten. Dat zijn d e mcn1en dle hel 
buurthull be heren. Ook 1n Comeli1 Joppeiuz i• 
een nieuw gezicht gekome n. S.n Overdeve1t; af. 
komatig uit buw1hui1 Vogelvluc hl w11r hij 10 
jaar hee lt gewerk1. i1 de nieuwe exploitant va.n 
Corne lis Joppenn. 81j hem kun! u van.r nu ie. 
recht mei a.J uw vragen, 1deeén en klachten. Ben 
it voor 20 uur werkz.um in he t buurthuil. 

BiJ voorbaat danlc voor uw moeile. 
Mt1rl.i'n Cuv.lier. cont•ctmede~rker PolitJe 

stadsdPel Zuid, W,JJ~m van Vlie t. 
contactmedewerker Pohtle stadsdeel Zuid en G,js 

van Veen, buurtwerker stadsdeel Zuid. 

Door deze 1chenking kunnen wij on.ze Poolse 
vrienden en andere n weer geluklcig maken. Het 
speelgoed g•&t naar g ehand.k&ple kinderen in 
Poolse b u ûlcen en tehuJze n. De k.led.1.ng gaal 
naar d e aTm.sle Jri.ndere n, k10011eu , ontheemde 
mannen e n &lleen111ande mC>f!d en. Medische u

tilcele n ga&n n1&1 ziek enhuizen. U ku.nl ons nog 
verder helpen m et zeep , groe n(!zeep. 1choon
maalrart1Jr:ele n, tandpa,11 e n bor11els. Alle kleine 
beetjes zi.Jn welkom. 

Slichling Polen Voo13choIen 
Fam. G.H. v.d. Wal. Tet.:07/ •S617288 

Zomerschoo/1991 
Zomerschool 1997 omvat een programma van ac

tiviteiten voor S0·pluuen in Leiden, gedlllende 
de penode w&ann de buurthuize n normaal ge• 
1Jo1en zijn e n he t reguliere ac·uvue 11enaanbod 
stil Ugt. Hel programma omvat culturele. educa• 
rieve e n (re)creatieve ac1ivileuen: daunaa1t 
worden er zet ezcunles g eorgaru1eerd. Do na
druk ligt mei na.me op de culturele accavuejten: 

niet in de la.a111e pl11.11 omdat Leiden dil jaar uit• 

geroepen LI tot "Stad van Cultur·e n". 
De ope ning vind! plaat• op 7 juli in het 
Volltahu.is. de 1luiling op 15 augustus. eveneens 
in he l Volk:• hui1.Daar1us1endoor vindl an zes 
buurrhuizen een 1cala van activiteiten p)nats, 
voor 2wd ia dar d ien• te nce ntrum d e Lindo en 

Mab.lo. Van het lolale programma verschijnt ove• 
rigeru ruinulchoot• op tijd een programma-over• 
zicht Op maan• en woeiudag van 9 101 4 uw. dinsdag 

van 9 tol I u111 en op donderdag van J 101 S uw. 

Polen 
Hartelijk dank voor de schenlcing van de door u 
ingezamelde goederen. Wij zijn er erg blij mee. 

Uiteraard zijn de acliviloilan in andore buurthui· 
zen voor ierdereen tocga.nJcetijk. Voor diegenen 

d1e wat minde r mobiel zijn, wordt daarom ook 

voor vervoer gezorgd. 

ENQUETE STADSDEEL ZUID, PROFESSOREN
BURGEMEESTERSWIJK en RIJNDIJKBUURT 

en 

Algemeen 

•. Wal il uw leeftijd? 
. .......................... M/V 

b. In welke wijk woon! u? 
0 Burgemeeslerawijk 
0 Profesaorenwijk 
0 Rijndijkbuwt 

c . Wat ia uw postcode ? 
en uw huü1nwnmer ? 

d. In wat voor soort woongelegenheid woonl u? 
0 Eengezinswoning 
0 Flat 
0 Kamer 

OAndero. nl ..................................... ..................... . 

e. Van wie huurt u uw woongelegenheid? 
0 Van d e woningbouwve re niging 

0 Particuhere verhuwder 
OEigenhw s 

!. U benl a..lkom.stig uil: 
ONederland 
OMarokko 
OTurloJO 
0 Suriname 
OAnttllen 
0 ............................................................................ . 

Veiligheid 

a . Voel! U zich veilig in uw woning? 
Oja 

0 nee, omdat ........ ................. .................................. . 

0 som,, omdal ..... ............ .............. ........................ .. . 

b . Voelt u zich vellig in uw buwt? 
Oja 

0 nee, omdal .......... ..... ................................ ....... .... . 

·········~······························· .................... '' .............. . 
0 •om,. omdal ..... .......................... .. ... ....... .......... ... . 

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

c. Vind! U da1 er voldoende atraatverlichting is? 
Oja 

Onee 

0 zo nee, waar i,, dal niet voldoende: 

·········•·······················································•············ 
••• ••••••• • ••••• • ••••• • •••••--••• ••••••••• ••• •••U ••••••••• • H HH .. •• .. •••••• 

d. Vind! U dal er b ij U in de poort voldoende brand
poonve rlich ting i,,? 

O Ja 
Onee 
0 n.v.t. 
0 zo nee. waar is dat niet voldoende; 

··································································-·········· 
·········•·················································· ················· 

e. Als U vin dl dal er onvoldoende br andpo ortve rlich• 
tîng ia, bent U bereid om daarvoor een financi~le bij 
drage Ie be lalen? 

0 ja . wellc bedrag .. ..... ................. per maand 
Onee 

r. Vindt U dat e r in uw straat sprake lS van overla.st? 
Onee 
Oja 
0 g ee n mening 

g. Zo j a, waaruit bestaat d eze dan? U kunt kiezen uit on
derstaande mogeliJkhe den, waubij U meerdere pro 
blemen kun! aanlaw.sen. 

0 graffiti 
0 ve rnielingen 
0 ove rlas! door samenscholing jeugd 
0 overlui door verkeerd geparkeerde 

auto's 
0 overlui door gebarricadeerde Sloepen 
0 overlui door ongedierte 
0 gelwdsoverla.s1 
0 zwerfvwl nl.: ....................................•.•................. 

0 anden nl.: ............. ................................. ............ . 

h. Wat zou er volgen• U moelen veranderen waa.rdoor 
U een velliger gevoel zou hebbe n in uw omgeving? 

i. Zoudt U een aanpassing v~n verkeensitua1îe in de 
wijk willen bijv. 30 km•zone of éénrichlingnerkeer? 

Onee 
Oja. wellce ......... ... .. ................. .......................... ..... . 

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

z.o.z. 



l 

Woonomgeving a. heeft u het idee dal er opral<e van vereeNaming io in 
de buur\? 

a. Waaruit beataat de lónde rapeelgelegenheid uit de 
buun? 

0 Voor 4-8 jarige ............... ... ... ... ............................ . 

Oja 
Onoe 
0 geen idee 

0 Voor 8-12 jarige ........ ......................... ... ....... ....... . b . is er volgeNI U sprake va.n burenhulp/hand- on ap•n
dien•ten? 

OVoor 12.-18jange ................................................ . 

b .Wordt di\ U o.11 voldoende ervuen? ......................... .. 

Oja 
Onee 
Ogeen ldee 

c . Doet u op dll moment vrijwilligerawerlr. 1n de 
bu\11\/wiJk? 

c. Waneer U een plelr. mag make n voor een lànder 
apeelgelegenheid aan welke plek denkt U d an In d e 
buurt en voor welke leeftijdagroep? 

OJa 
Onee 
0 VToeger 

d. Zo ja, wat ............. ....... ............................... ................ . 

d.. ,. er ,rprue van 11ru1Vervuiling? 
Oja 
Onee 

e. Zo ja, waaruit beataat deze en waar wordt deze door 
verooru&kt? 

Voorzieningen. 

a. Well<a Yoo=enl.ngen mist U in de wiJk? 
voor land eren ........................ ........ .......... .. .... ....... .. . 

voor ïongeran ......................................................... . 

voor volwassenen ............ .. ...... ... ..................... ....... . 

voor ouderen .......................................................... . 

b . Als de LWO al<frritellen op zou willen zellen voor 
kinderen, Jongeren, volwa11enen ol oud eren, zou U 
dan vnjwûhger willen z>Jn van deze akt,v,te11en? 

0 ja. b 11 alctivüeilen voor 
Okinderen 

e. Zou U belangstelling hebben alc\lef te zijn in bijvoor
beeld: 

0 buur\huia 
0 buur\overleg 
0 ,rpeehui.nvereNg,ng 
0 apeelzaal 
0 lànder(val<anUe) werk 
0 jongerenwerk 
0 woonomgeving 
0 andera 111: .......................................................... . 

f. All U een van de boven• taande moge lljkheden heeh 
aangekruist, Wlll U dan uw naun en telelooMwnmor in
vullen? 
n.aam; ........................................................................... . 
telefooMwnmer: ............ .... .... werlc/ ............. ........ prive 

g . Wat zou u het hef11 veranderd willen hebbe n in de 
buur\? 

h. Hoe zou dat voh;en• u kunnen? 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

0 jongeren i. Wat voor een rol zou u daubij kunnen/willen apelen? 
0 volwa.uenen 
Oouderen 

O nee. omdat ................ ............ ........................ ..... .. 

Sociale contacten 

Heeft U goed conlact met uw dueltte buren? 
Oja 
Onee 

j . Heelt U nog andere dingen die ruet vermeld staan 
mau toch even kwijt wilt? 

NogmHls hulelJjJc dank voor uw medewerking! 

~~}------ - ---- ---------,~~ 1 

10,.. '\ !'-'• 
1 ..... ,_ ... 

1 

13Coemensfiop 
11~zemarijn" 

1 Gespecla/lseerd In trendboeketten 

Van ·t Hollstraal 5 Leiden telefoon 071 5121977 

postkantoor 
VAN HARTEVELO Van 'I Holfslraal 7 Leiden 

telefoon 071 5122210 lax 071 5 120802 

BAKKERIJ 

~ ABN·AMRO 

De bank 

Drogisterij 
Parfumerie Reform F.J.W. Raaphorst & Zn 

Van Harteveld 
Zeemanlaan 22 Leiden 
telefoon 071 51235 77 Zeemanlaan 228 Leiden 

Van 't Holfstraat 21 Lelden 
telefoon 071 5 123695 

r 
MARTHYJ>S 
HAARSTUDIO 

Volop parkeergelegenheid 
Van 't Holfstraat 26 Leiden telefoon 071 5144157 

't J-{ofje 

GROENTE & FRUIT 

Van 't HoHstraat 9 Leiden telefoon 071 51 26738 

Of EREN SHOP 

1 

Ook voor uw fruitschalen 
Zeemonloon 37 2313 l eiden fel. 071 5 12 87 00 

, Van 'l Holfsl raat 12 Leiden telefoon 071 51 46831 



1 
1 ·------------, AANMELDINGSKAART 1 

Hlttl:Mt /Mld Il: ,n~ un 11b lld .,.n W v.t"f'l",g,,,,,g ,rof,,,o,en-- : 
tn ~~ili: o,, JH,bjltw <onttibutJt bld!Ngt 

1 /15.00tnkMl'IIIIOl'dtnOWl'~toPrftffl~ 1 

::::::::=~~~"7::;.'o::: ,::;!~ .• 
dtnNl'ldtlotUtUtl\,11: St°'-kef Dt5-ltttrlut\4),JJIJ TIC : 

NAAM. MfV 1 

........ 
ffllfOOHHA; 

1 . .... , 
1 
1 

" 1 

b. Koodnal - Schrcuder FB 

BELASTINGAANGlfïEN 

De Mey van S1rceflcerk<1n,a1 44 

2313 JP Leiden 

lel.: 071 -5141002 

:: ~~iii~i~i□i~ri~~~~~i~~~i~Fi~ ' ASSURAHTIEN BV 
IAHt(-l~tKlMHGHl..: ................ . 

HANOTU(Wf!G. 

~--------------------~ 
Dt ~ndeW11kkl,1nt ~;nt irir\d .ugurn,.,s 

l)f IIUlfnd!etmij,l- lr,opy ffl MWfltntlcJ .iuit op 
15 AUGUSTUS a.s. 111 

Het~ ;s; Wt1lrÇ1f~ CG"""UntUl•t, JOi Vtrstttgffl, 
Z~t~"9t"f J9. 2Jll EJ Lfldtn. ttl 5130388 

Datum ActMttlt Mttr lnform.tie op PM" 
14 •PI' t . J.......,,.,trl"" Wiiltvtrtnlglng 1 
tott.nd.ilt.po,1,t,e., • .,~1(00, • 

4,rwl OnthlJl"'9 .......... lf"9WOfd Il 
IZ-17mel ln'-'ltfl~qu.!,11formultu 14 
21 mri Bi/~°'"'' OV.t p.11kttrove1l•n ) 

lndtWlj\ 
1s1ugunvs Oudl~v1ndtwl1ltltr•ntnr.l 20 

[11(1 dlnMfag Klnd~t.1Mlo1htt1tbul In dt Cobeut111t 
tuu,., 15J0tn 17.00 uur 

likt WOffl$d Vol~ WOGt oudt1tn In dt h.i vindt 
v,...._,,_ "'"t 1 o.oo tot 11.00 uur 
Soutt"t WOGt 60-tlk,iW!'i in de Vrtdnkerk 
v•,wi l400YWt 

[!~ zoni:l.g ni..~ 11'1 Zorgc:enrrum LorMtzhoi 
VM11'l0totlf0Quu, 

EIUN01e~.., ....... ,...,_demund IINt trttn 
~ bij htt lub.l ~!Id op dt ZffmMII.Nn ,kwu, mtn 
htt oud ~~r li:.n •fgeyen YOOf ttn gotd dotl 

De wijUr.nt k fffl u,tg.we Viltl de Vtrenlg1ft9 "'of"sortn. 
tn l ur(ltmff«fflw,Jkttltlden 

""-tiit frri '-mM<1!nd1t<1«11t), Thotnft v,n Duin :~ ~! Slok~tl, Ann, v,n der Molt. v,n 

FOI09,.,11 >ot \l""lff9tn ~"':':,, ~•=.~r~~~~~= V0tffi9mng 

Adrt, IIOOI' ...... '4Jffl \IM kopy tl'I •ttvffltntlt, 
~Jt.llllUltldtn. 

~~':' De SltttrlNn o. 2)1] Tl( l itld4-n 

= t: ;:i~.-:.~·~ :~J=nd 20 ~no.~sl 

ZIJN POSTZEGELS 

JE LEVEN? 

WIJ VERZEKEREN 

BEIDE! 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

BlOEMKK>SK 

LAMMENSCHANS 

TC''"""" wa.- ~MM 
TU071 Jl-4 11 12 

LEIOE. .. 

El~c dac crncr woroog 
bloeox:o co PIAOtto 

GEOPEND: DINSDAG TIM ZATERDAG 
VAN 8.00 TOT 18.00 UUR 


