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WIJKK 
Vereniging Professoren• en Burgemeesterswiik 

Wijkvereniging wil rotondes 
op Lammenschansweg 
De Wijkve reniging Professoren• en Bur
gemeesterswljk staat positief tegen
over de aanleg van rotondes op de 
Lammenschansw eg. Het gaat dan om 
rotondes op bijvoorbeeld de gevaarlij• 
ke kruisingen Tomatenstraat en De 
Sitterlaan. 

Het bureau Via, dat voor de gemeente heeft 
onderzocht o f de Lammenschansweg ve ili
ger is geworden na de reconstructie in 1994, 
heeft rotondes aanbevolen. In het overleg 
van de gemeente met de w ijkverenig ing 
over nieuwe aanpassingen aan de Lammen
schansweg blijven de rotondes echter ach
terwege. Dit omdat de gemeente deze ver
keerspleinen veel te duur vindt . 
In een brief aan de Leidse pol itieke partijen 
heeft het bestuur d it punt aangeroerd. 
Volgens het bureau Via is de verkeersveilig 
heid op de Lammenschansweg n iet duidelijk 
verbeterd na de reconstructie . Daarom wor
den nu vijf elkaar aanvullend<? voor1 tellen 
met de ve reniging besproken om de weg 
verder aan te passen. 
Overigens heeft de reconstructie van 1994 
wel to t gevolg gehad dat e r minder gewon
den vallen op de Lammenschansweg. Maar 
..._ ___ _ 

de belangrijkste oorzaak van de aanrijdin
gen, het te hard rijden, bestaat nog steeds. 
Juist rotondes zouden de automobilist dwin
gen zijn snelheid te beperken. 
De twee knelpunten, de kruisingen met de 
Tomatenstraat en de De Sitterlaan hebben 
hun eigen specifieke problemen. De twee 
kru1S1ngen hebben een brede m iddenberm, 
waardoor weggebru1ker1 zich vaak verkeerd 
opstellen. Ook zijn er geen aparte fietsstro
ken aanwezig. 
Er zijn inmiddels enkele oplossingen aange
dragen De ventwegen zouden voorz ien 
kunnen worden van drempels om de snel· 
he id waarmee auto's de hoofdweg oprijden 
te verminderen. Ook zou de busbaan met 
een afwijkende kleur asfa lt kunnen worden 
geaccentueerd. Op sommige punten moe
ten auto 's even gebruik maken van de bus
baan, omdat het aanta l rijbanen in het ka
der van de reconstructie is verminde rd. Dit is 
bewust gedaan om de snelhe id van het ver
keer te temperen. maar heeft als nadeel dat 
er verwarring kan ontstaan met als gevolg 
meer kop-staart -botsingen. Overigens ko
men er ook meer snelheidscontroles op de 
Lammenschansweg. • 

Weer branden in Professorenwijk 
Na een rela tief lange periode van rust lijkt 
de pyromaan van de Professorenwijk de 
draad weer te hebben opgepakt. Onlangs 
g ing een schuurtje van een woning aan de 
De Sitterlaan, nabij de Van der Waalsstraat, 
in vlammen op. De politie achtte brandstich
ting in dit geval overigens niet bewezen, 
maar het g ing wel o m een gebied waar de 

afgelopen jaren d iverse containers in brand 
werden gesto ken. Veel erger was de brand 
b ij de firma Houtwerf Keukens aan de 
Lammenschansweg ko rt daarna. Hier was 
wel duidelijk sprake van brandstichting in 
containers d ie tegen het pand stonden. 
Houtwerf Ke ukens werd door het vuur vrij-
w e l vernietigd, en is nog vervolg p,19 J 



" "De ge-6 lens 
van het volk"' 
lv'ur u hit nog? ll'im J.:.m, n, Co")' 
Vonk4 U7im d;t "bekwáOámt mc,urn " 
rrg,Jml,r hun pvliri,·k, gTO/ in prta. E11 
Cnrry dir t•tll irorut mtt t•._•n brrtkbaar 
summttfa :oug: 11 

•• ik -: l·nolluk, ,k t.'t'r

tolluk. dt , .. ·,x,dc,u t•a,, ltt1 t-olluk, me, 
m'n vla,:gctjc, m 'u hotdjt t n m '11 roe
ur .. '' 
Ze :ijn er 11oi hoor, dt btkrramc bt
sllmrJm t1' t•mcg.?nuoordigm van hrt 
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dmkm dat het HU,\' wyk i,. Al,of ,r 

door htu i'tu IC ba ,,m_• ,1 t'Olt.1 n7am tctd 

nou tt:rlijk, t'Otlt u : iel, door o,u bf... 

111111,d.' Wtl 11u! E11 daar gaat htt ook 
htlcmaal nitt om. l\7,j dr,cn ltct i,, dt. 
ttrstt plaau omdat rve er lol;,, lubbrn 
n1 Jut tod, hel met k1111nt11 la1t11. 
Omdat tLI(! l1tt /t uk t ·i,,dn, 1dtt1jt.s uit rt 
1/0tWI. Ook 11ir cigmbtlang, ja : ,ktr. 
l\7am u,u/oru ,s mer 1tdtrt uirra,1dm11g 
em 1J<Tbt1tri11g. Htt gaar 0111 dt Juf
baarl,rid 1!011 011:e u,ijk. Zolang u•c lm 
niet tt gtk mak,,,, moet 11 01u maar /a
lm gaan. lflij t1111dc11 het lcuk, de ge
nttt'1U tlÎndt m, aansprrekpu111 wt1 
handig t11 « ht wel /a.,t lut/t 11, d,nk ik, 
m"trvan om. 
Maar dat gaat wrandn-n1! Wam w., 

; ijn U'«T Wil mtt itu b,zig. 77rtartr-
11u1tn.<fe-sc/111ifckurtn. U ,,, ik mogen 
11ralu gewoon hier;,, de b11urr bij 111tn
m 1 thuû op de bonk komen ritten m 
11,ee/uûtnm 11aar prachtig, muziek of 
, ter/te wrhaln,. Dit najaar gaat lrtt ge
b,11rn1 ,n ilt dm/, dot h11 g=cldig leuk 
wortû. 
Voor hr, ZDVff' is_, moa u nog wt1 twn 
11aar de optnbarr b,hande/ing wn htt 
b,sttmmingsp/an lramm. Er naa11 bm 
,a,ie dingn, in dat plan. Maar nag e,n 

brug ovtr het Kanaal, mtt al dat extra 
w rkeer door dt wijlt (juut W<lar er zo
wel scholen tn ki11dtrtn zijn) , daar zien 
wt nieu /11. Waanchij,r/ijlt is de b,ha11-
dcling op Jl i:J111>b,rl Maar dat hoorr 11 

nog vun 011s. Hom, U't ttgm die tijd ook 
WOi wn rv. 

'"' GIII~ lan heer, voorzitter 
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Op de Rijks-monumentenlijst 
De gemeente Leiden is voornemens om 
de Petruskerk, de pastorie en de wo• 
ningen aan de Lammenschans, 
Lorentzkade en de Zeemanlaan; welke 
allen zijn gebouwd onder leid ing van 
architect Kropholler, te plaauen op de 
'Lijst van rijlumonumenten' . Voor zo· 
ver vereist zal het parochiebestuur van 

Klaverjassen 
Heeft u maandagmiddag nieU te doen 
en houdt u van klaverjassen, dan kunt 
u terecht in de hal van de Vredeskerk, 
gelegen aan de Burggravenlaan, waar 
een vij ftig tal vrouwen en mannen ge· 
zellig zitten te klaverjassen. 
Voor de aanvang en tussen elke ronde 
is er gelegenheid voor een praatje of 
kennismaking. Deze middag is niet al• 
leen bestemd voor buurt- en wijkbe• 
woners, maar voor iedereen, die van 
gezelligheid en sfeer houdt. Rondom 
de kerk is voldoende parkeergelegen· 
heid en de stadsbussen 13 - 14 ·40 en 
42 stoppen vlak voor of vlak bij de 
kerk. 
De deuren zijn om 13.30 uur open en 

de Petruskerk medewerking verlenen. 
Voorwaarden over en weer Is wel. dat 
wijzigingen aan de kerk en pastorie, 
in• of extern, in overleg met het Rijk 
zal moeten geschieden. 
Vanzelfsprekend zal het Rijk dan ook 
financieel de lasten dragen. • 

het klaverjassen begint om 14.00 uur 
tot 17.00 uur. 
iedereen van 55 + is na de zomerva• 
kantie op maandag B september van 
harte welkom om een middag te ko
men kijken alvorens men besluit weke
lijks te komen. De toegangsprijs is f 
2,50 p.p. per middag incl. een kopje 
kottie of thee en aan het einde wor• 
den prijsjes u itgereikt. 
Heeft u vragen of wilt u nadere info,. 
matie, dan kunt u contact opnemen 
met mevrouw Nel Bergers, Kanaalweg 
92 (telefoon: 5146014) of de heer Jan 
Jansen, Burggravenlaan 229 (telefoon: 
5146932 b.g .g. 5 130293). Tot ziens op 
onze gezellige kaartmiddag. 

Bouw van fietsenstalling 

De bouw van de f ieuennalling bij het NS-Lammenjchanutation op het Kamer/ingh . 
Onneiplein vorden genaag. Men kan al aardig de contouren en de hoogte van het ge 
bouw waarnemen. Het Leidse aannemersbedrijf Burgy hoopt in oktober het gebouw tt 
kunnen opleveren. We zijn benieuwd of het veel besproken metalen dak afbreuk dott 
aan de ettherlek van de omgeving. • 

Chambres d'amis: het gaat lukken! 
Twintig enthousiartie reacties mochten 
wij van u ontvangen naar aanleiding 
van onze oproep om mee te doen 
en/of ruimte beschikbaar te rtellen 
voor de chambres d ' amis die wij in 
onze wijk willen organiseren in het ka• 
der van Leiden, culturele hoofdstad 
van Zuid-Holland. 
Dat is meer dan wij hadden durven ho• 
penl Gilles landheer en ondergeteken• 
de zijn dan ook met evenveel enthou• 
siasme aan de slag om dit initiatief ook 

v~rvolg "'weer brainden In Professorenwljk'" 

een gapend zwart gat in de bebou
wing van de S1raat. De aangrenzende 
Gamma Bouwmarkt liep zware roet• 
en waterschade op en moet geruime 
tijd de deuren sluiten. De massale ver• 
koop van de aangetaste goederen ver 

werkelijk als een geslaagd en liefst na• 
tuurlijk voor herhaling vatbaar evene
ment te laten doorgaan. Momenteel 
doen wij de 'ronde', hetgeen zoveel in
houdt dat we op huisbezoek gaan b ij 
iedereen die zich heeft aangemeld bij 
ons om te bespreken wat wel en wat 
niet gewenst wordt. c.q. mogelijk is. Bij 
elk gesprek gaan we weer met n ieuwe 
ideeên huiswaarts, wat wel aangeeft 
dat dit pasgeboren initiatief leeft. 
Uiteraard is een selectie nodig en een 

beneden de eigenlijke waarde zorgde 
nog wel voor een stormloop van op 
koopjes beluste Leidenaars. Die had• 
den dankzij de brandst ichter in ieder 
geval een goede dag, in t egenstelling 
tot de ontroostbare bedrijfsleiders. • -

Straatfeest in Zeeman/aan 
Zaterdag 16 augustus werd voor de 
vierde maal in successie een straatfeest 
georganiseerd voor en door de bewo· 
ne,s van de Zeeman laan. Als lokatie 
werd dit maal gekozen voor het inm1d· 
deis poepvrijel grasveldje, dat voor de 
gelegenheid werd aangekleed met pa
rasols, vlaggetjes, lampjes en een heu· 
se disco. Terwijl de allerkleinsten geno• 
ten van een heerlijk pannenkoeken• 
maal vond d e rest zijn weg naar de 
barbeque en de veelal alcoholische 
dranken. 
De jeugd had spontaan een circusact 
Ingestudeerd en ook het KNMI had 
haar bijdrage geleverd en gezorgd 

voor perfect weer. Tot laat in de avond 
bleef het behaagl ijk warm en werden 
onder het genot van een hapje en veel 
drankjes de laatste roddels u,tgewis. 
seld. Velen maakten van de gelegen• 
heid gebruik om nieuwe contacten te 
leggen of bestaande te versterken. 
Al met al een zeer geslaagd feest dat 
wederom voor herhaling vatbaar is. 
We hopen van harte dat we met al die 
open slaapkamerramen niet voor al te
veel geluidsoverlast hebben gezorgd . 

Namens het organijerend comité 
Frank van Akkeren 

leidend thema. We houden dat bewust 
ruim en open maar e.e.a. zal zich zoals 
het er naar uitziet wel concentreren 
rond het maken van muziek. 
Tot we meer dan dit tipje van de sluier 
kunnen oplichten zult u het voorlopig 
met deze informatie moeten doen. Er 
komt op korte termijn echter een extra 
editie van de wijkkrant uit die speciaal 
aan de chambres d'amis gew11d zal zijn 
en waar,n de mogehJkheid wordt geo
pend voor u om u in te schrijven voor 
het bijwonen van een (of meer) van 
deze ongetw11feld gezellrge en cultu
reel interessante huiskamer biJeenkom• 
sten. Reserveert u in elk geval het 
weekeinde van 25 en 26 oktober en 
het weekeinde van 1 en 2 november 
alvast in I.MI agenda, want het is in elk 
geval al wel du1dehJk dat we alle activi• 
teiten in deze weekends programme• 
ren. • 

Procedure 
bestemmingsplan 
Voorontwerp 
t/- Inspraak 

zes =hn (t/m 29 oktober 1995) 
t/-Commentaar van College van 

BurgemeMter en Wethouders 
Ontwerp 
t/-Zienswijze Indienen bij 

Gemeenteraad vier -ken 
- Raadscommissie - mondeling 

toelichten 
· Gemeenteraad - vaststellen 

VastgMteld bestemmingsplan 
- Bedenkingen Indienen bij 

Gedeputeerde Staten vier - ken 
- Gedeputeerde Staten - hoon it 

ting 
- Gedeputeerde -Staten - goed• 

keuren 
Goedgekeurd bestemmingsplan 

(treed in werking tenzij venoek
om schoning) 

- Beroep bij Raad van State 
zes weken 

- Afdeling Bestuumechtspraak 
Raad van State - hoon ittlng 

- Afdeling Bestuursrechts1praak 
Raad van State - uitspraak 

-----------------0 



Ervaren Docente geeft op maandag 
t/m donderdag van 14.30 -18.00 uur 

HUISWERKOPVANG 
EN -BEGELEIDING 

voor 1 ste en 2de klassers middel
bare school in professorenwijk. 
Voor info: Drs. A.M. Westerhoff 

tel. 513 48 07 (na 14.00) 

E. Roodnat - Schreuder FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

231 3 JP Leiden 

tel.: 071 - 5141002 

De Ambassadeur 

071-5311777 

G REMEDIUM 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

mei ouderwetse 

dienstbaarheid, 

maakt dat 

taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan zijn. 

P RAKTIJK VOOR LEER- EN GEORAGSPROBLEMEN 

drs. Digna Schljffelen 

O nderwijs- en Ontwikkelingspsych o loge. 
Lid NIP. 
Burggraven laan 1, Leiden 
Tel.071 51407 12 

l___ 

Parkeeroverlast blijft voorlopig een heet hangijzer 
v erslag van de forum-avond geho uden op woensdag 
28 mei 1997 in Zorgce ntrum Lorentzhof 

Inzet van deze bijeenkomst is het zoeken naar o plos
singen voor de parkeeroverlast in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk. TuinstadStaalwijk en Vreewijk 
Om 20.10 uur wordt de bijeenkomst geopend door de 
discussieleider. de heer G. Landheer voorzitter van 
wijkvereniging. Bij de aanwezigen, zo·n zestig belang
stellenden, introduceert hij de drie forumleden; de 
wethouder van die het parkeerbeleid in portefeuille 
heeft, de heer H. Kruit (CDA), het W D-raadslid J.W.A. 
Kradolfer en het bestuurslid P. Labruyère van de 
Stichting Stadsparkeerplan Leiden. Na de korte inle,
d ing krijg t ieder forumlid de gelegenheid zijn visie te 
geven op de parkeerproblematiek. Hierna brengt Kruit 
naar voren dat de gemeente terdege het probleem van 
overlast in de ·overloopgeb ieden• erkent. 
Tegelijkertijd benoemt hij de maatregelen die de ge 
meente neemt om de binnenstad autoluw te krijgen 
t.w.: het stimuleren van het busvervoer naar de stad 
door zaterdags maar ll. 2,- te rekenen. autoverhuurbe• 
drijven in te huren. medio augustus een beter verwij• 
zing.systeem te hebben naar de grotere parkeerterrei
nen, optimaler gebruik van de beschikbare parkeer
plaatsen op het EWR-terrein aan de Langegracht en 
door middel van onderhandeling de parkeergarage 
van de universiteit aan de Witte Singel gezamenlijk te 
gaan gebruiken. 
Hij verwijst naar Labruyère waarbij hij diens aanpak 
noemt als ondersteuning voor de gemeente. 

Labruyère denkt dat je "de mense n niet uit de auto 
krijgt· . Daarom vindt hij dat er definitievere oplossin· 

Nu 3 maanden later. .. 
Zoals de buurtbewoners ongetwijfeld gemerkt zullen heb· 
ben, zijn de vrathtwagens van de markthandelaren, welke 
zaterdags waren geparkeerd op de Lammenschaniweg, 
verdwenen. 
De beloofde schrift,lijke reactie van de wethouder, bleef 
tot nu toe uit Telefonische navraag bij de bestuursmede
werker van de heer Krult leverde de volgende Informatie 
op: 
1. In de door de gemeente opgevraagde parkeernota van 
Oen Haag. hierin wordt geen melding gedaan over Hn 
deel van het restrictlegebied, waar bewoners een gratis 
parkHrkaart hebben, Dit lntegenstelling tot wat uit de 
zaal naar voren kwam. 
2. Een eventuele evaluatie inzake het huidige parkeerbe· 
leid. blijkt niet aan de orde. 
3. Eind sept. verschijnt een parkeernota. waarin wordt 
voorgesteld het parkeerrestrictiegebied uit te breiden. 
Welk gedeelte van onze wijk dit betreh. Is de werkgroep 
niet bekend. 
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gen moeten ko men e n hij ziet dan ook 
meer in de bouw van ondergrondse 
parkeergarages onder bijv. voetbalvel
den ter groone van zo'n 2000 auto's 
Hiermee los je de prob lemen op voor 
langere termijn aldus Labruyère. Het 
gestarte Haagwegparkterrein-project 
brengt hij ter sprake. Hij noemt het 
succes van de huidige stand van het 
aantal gemiddeld geparkeerde auto's 
van 1100 per week en 400 per dag, ter
wijl er met gemidde ld zo·n 16 per dag 
werd begonnen. De gemeente. zo 
vindt hij. moet meer lef tonen. 

Kradolfer uit zijn ideeên over een an
der beleid; hij vindt dat de gemeente 
meer parkeerruimte moet creëren in 
plaats van parkeerplaatsen op te hef
fen. Hierbij noemt hij dat het aantal 
parkeerplaatsen binnen de singels van 
8000 is teruggelopen naar 2000. Hij is 
voor het realiseren van parkeerplaat• 
sen ondergronds en wil de bestaande 
parkeergarages aantrekkelijker maken. 
Verder keurt hij de 27-jaar maatregel 
af en vindt dat inwoners van de bln• 
nenstad In de stad moeten kunnen 
parkeren. 
Daar deze avond is bedoeld om samen 
met de zaal te discussiêren, komen er 
verscheidene vragen en alternatieven 
aan de orde waaronder 

• waarom is het geld voor de knipper
lichtfunct1e Rijn- en Sch1ekade open• 
d icht en he t Beestenmarktplein niet 
aan het parkeerbeleid besteed. 
• hoe denkt de wethouder over een 
vergunningssyneem zoals dat in Den 
Haag geldt waar in een zone buiten 
het restrict1egebied de bewoners gratis 
parkeren en bezoekers een parkeer
kaart kunnen krijgen. 
• wat denkt labruyère te kunnen 
doen aan het lang-parkeren van juist 
ondernemers. winkelpersoneel, ambte
naren e n marktlui. Labruyère zegt zijn 
pendeldienn in te kunnen zetten voor 
de markt als de mark1lieden en ge
meente dat ook willen. 
• op de Lammenschansweg zelf geldt 
een parkeerverbod voor vrachtwagens. 
Waarom wordt de onveilige s1tuat1e 
gedoogd. 
• lOwel particulieren als ondernemers 
van de Professorenw11k ervaren het 
lang-parkeren als grote overlast. 
Ook het Lammenschansstation brengt 
problemen met zich mee. Het aantal 
reizigers dat de auto lang parkeert in 
deze wijk neemt toe omdat het bij 
Leiden Centraal totaal mankeert aan 
parkeergelegenheid. Tevens wordt in 
de wijk hiermee het groene milieu 
aangetast. De wethouder antwoordt 
hierop dat hij ervoor zal gaan zorgen 
om bij het Centraal Station P. & R. vak
ken te creêren en deze schuin dus zo 

economisch mogelijk moeten zijn. 
• als het dan n iet anders kan wanneer 
de olievlek zich zou verspreiden, lees 
restrictiegebied wordt uitgebreid dan 
wordt door de bewoners een gratis 
parkeervergunning opgeêist want men 
vindt het hele restrictiegebeuren een 
vorm van rechtsongelijkheid. 
Desgevraagd antwoordt de wethouder 
dat gedane tellingen dateren van en
kele jaren geleden. 
Voor velen viel het tegen dat er niet 
kan worden gerekend op snelle maat• 
regelen. Het beste aangedragen alter
natief leek nog om het restrictiebeleid 
terug te draaien nu blijkt dat de wijk 
sinds 1 januari jl. zo lijdt onder de over• 
last. 
Veel vragen moesten nog onbeant• 
woord blijven. De gespreksleider de 
heer Landheer sloot de avond af om 
22.15 uur met de woorden dat er voor 
de bewoners legitieme belangen ge
moeid zijn en het gewenst is er daarom 
met z·n allen aan te blijven werken. • 

Wat wil de werk
groep "parkeren"? 
Oe werkgroep ziet niets fn e-en uitbrei
ding ••n het p•rkurrestr1ctlt gebied in 
onze w,jk. mnr vindt unie, d•t het ~r
ktt"etrictie in straten w~,r nu nauw._ 
lijks geparkterd wordt (zo•I• b.v. un het 
Pl•ntsoen) moet komen te ••rallen. zo
d•t ook de overl•st op de Zotterwoudse
•ingel en Cron~tln k•de •fnffmL 
De werkgroep wll lnventarbe,en hoe de 
bewoners ••n de wijk denken over de 
ungekondlgde ~rteernota. Lu t het 
ons a.u.b. weten; 8ent u het er mee EENS 
/ ONEENS, en zitt u •ltem•tltven. 
(RHctles grug schriftelijk naar 
de red•ctl• ••n deze kr•nL) 
Wij 0<9•nlseren desgewtnrt Hn dlscussle 
.avond omtrent het nieuw te voeren pu~ 
kterbeleld, want ondtr het motto ••n dt 
wijkvereniging: EUCE VERANDERING 
MOET EEN VER8ITTRING ZIJNI •, houden 
wij grHg Hn kritbche bt1k op de ~r
keernot•. 
Ondersttunt u onzt doelstelling en heeft 
u bel•ngstelling voor de werkgroep. dan 
kunt u zich aanmelden bij Gerd• 
Vtmetgtn, teleloonlfax: 071 5121731. 



Dubbelinterview met Betty en Ben 

1JOP moet verankerd zijn in jongerenbeleid' 
~ 

Uit het opheffen van de Jongeren Ont
moetings Plaats {JOP) in Staalwijk (Tuin
stadwijk) valt een les te trekken . .,Een JOP 
mag nooit op zichzelf staan. Er moet jon
gererenbeleid aan ten gronds11ag liggen" 
vind Betty Overbeek, de nieuwe buurt
werkster van Leiden-Zuid die te vinden is 
buurthuis Cornelis Joppensz. Samen met 
de nieuwe beheerder Ben Overdevest zal 
Betty de komende tijd gestalte geven aan 
het welzijnswerk in de wijk. 

Hoewel de eventuele komst van een vlakbij woningen, de JOP in het Roombur• 
JOP in het Roomburgerpark buiten gerpark zal op 150 meter van de omwonen• 
de invloedssfeer van Overbeek en den staan . .,Gezien die afstand zou je de 

Overdevest valt zullen zij er indirect wel JOP een kans moeten geven", vindt Ben 
mee te maken krijgen . .,Er moet regelmati• Overdevest. Volgens Betty Overbeek is het 
ge communicatie bestaan tussen omwonen- negeren van de jeugd ook geen oplossing. 
den en jongeren en er moeten bepaalde af- .,Is er geen JOP, dan zullen ze toch op een 
spraken gemaakt worden. Alleen op die bepaalde plaats gaan staan en overlast ge-
manier kan een JOP een succes worden. Ik ven. Daarom is het t0<h beter een voorzie• 
zou in dat proces een verbindende rol kun• ning te treffen. Aan de andere kant is de 
nen spelen", zegt Betty Overbeek. Het ont• jeugd vanaf 16 jaar erg wispelturig en on-
breken van communicatie in Staalwijk leid• voorspelbaar. Dat is ook de reden dat de 
de tot het verdwijnen van de enige JOP die Leidse Welzijns Organisatie (LWO) een flexi-
Leiden-Zuid rijk was. ,.De omwonenden bel beleid heeft voor de oudere tieners. Als 
gingen zich steeds meer ergeren aan de het gaat om disco's of muziek kunnen jon-
jeugd, en die ging zich steeds provoceren- geren gebruik maken van het stedelijk aan· 
der gedragen. Je ziet in zo'n geval soms dat . 
·ongeren van buitenaf zich biJ. de groep H~r cun usprogramma voor her n,euwe 
J se,zoen wordt door Ben en Betty ver-

,.o,.., ,~,,. ,, a;, 1•:j "'••-" jongeren houden zich dan p ~ ._ .. _ __: .. 
niet aan de spelregels. Het =;:::ë _, 
is heel belangrijk dat de : ::: - · " 

jongeren die bij de. JOP ho- -=-"-. - · •- • -i ~ 1~ 
ren melden als de sfeer in ~ ~~ 
de groep verandert door de 4Sat.i-, ::.,.< 
komst van buitenstaanders. ~1flv;tf · 
Dan kunnen er bijtijds 
maatregelen genomen wor· 
den", stelt Overbeek. 

Afstand 
De JOP aan de Stadhou• 
derslaan in Staalwijk stond 

~ --------

bod. Verder gaat het om het flexibel inspe· 
len op hetgeen er bij de jongeren leeft." 
Ben Overdevest wil meer gaan doen voor 
de jongere jeugd, die in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk ruim is vertegenwoor
digd . .,Voor kinderen vanaf zes jaar gaan 
we muziek• en danslessen organiseren en 
ook voor de wat oudere jeugd, zo tussen 12 
en 14 jaar, gaan we wat doen." 

Betty Overbeek, ook nog actief als consu
lente van het provinciaal steunpunt woon
wagenbewoners en opbouwwerker in Den 
Haag is op dinsdag en donderdag werk
zaam in Cornelis Joppensz. Het zwaarte• 
punt van haar activiteiten ligt echter in 
Tuinstadwijk/Staalwljk. Die wijk heeft door 
omstandigheden de afgelopen Jaren te 
weinig aandacht gehad, en de problemen 
zijn daar wat groter dan in de Professoren• 
en Burgemeesterswijk. ,.En daarom zou ik 
daar ook het l iefst een kantoortje hebben. 
Hetgeen overigens niet wil zeggen dat ik 
niets aan de Professoren- en 
Burgemeesterswijk doe. Ik heb bijvoorbeeld 
al contact gehad met de buurtvereniging 
Temmlnckstraat. Die wil de contacten tus• 
sen de flatbewoner, verbeteren en heeft 
daar zelfs een kleine subsidie voor gekre• 
gen. Mogelijk gaan we daar een buurtfeen 
organiseren." Overbeek bevindt zich overi
gens wel in dezelfde positie als haar voor
gangers Gijs van Beek en Anja van Denzen: 
door bezuinig Ingen in het verleden is maar 
relatief weinig tijd beschikbaar voor het 
welzijnswerk. ,.De nadruk van het buurt• 
werk ligt op contacten leggen, signalen op
pikken, samenwerken met bewoners om 
problemen aan te pakken. Dat vaak in 
overleg met de afdelingen milieu en wijk
beheer van de gemeente en de politie. Als 
bewoners iets willen organiseren om hun 
woon· en leefongeving te verbeteren kan 
Ik neun bieden. Zonder de hulp van bewo• 
ners kan ik, of anderen, de problemen niet 
oplos1en." 

Plezier 
Ben OverdeveTI is van maandag tot en met 
donderdag actief als beheerder van 
Cornelis Joppensz. Zijn komst naar Cornelis 
Joppensz als opvolger van Marianne 
Zweekhorst was vooral een technische 

kwestie. ,.Bij de herschikking van het aantal 
beschikbare uren had ik de minste uren en 
kreeg ik het kleinste buurthuis. Hetgeen 
overigens niet wil zeggen dat ik hier niet 
met veel plezier aan de gang ben gegaan. 
Naast behee,der ben ik ook beeldend kun
stenaar en d.it is een prettige combinatie. 
Als kunstenaar ben je vaak nogal afgeslo
ten van de wereld bezig. als beheerder heb 
je veel contacten met mensen en dat geeft 
een goed evenwicht." 
Zowel Overbeek als Overdevest hopen op 
veel respons uit de buurt. ,.Heb je ideeën of 
zit je ergens mee, schroom dan niet bij ons 
aan te kloppen. Als je niets doet, gebeurt er 
ook niets", zegt Betty Overbeek. • 

Oe ondenraande rekenlng van 
her nieuwe /OP 11 b11 Bouw- en 
Woningt~z,cht ,n b~h~nd~Ung. 

,~ ,. 



Een stukje 'Gouden Eeuw' in de wijk. 

Het terrein dat door 
Korfbalvereniging 
Trigon wordt bespeeld 
kent al een lange ge
schiedenis. In de sport
nota van de gemeente 
Leiden van 1922 wordt 
gesteld, dat het veld 
waarschijnlijk het oudste 
bestaande sportveld van 
Leiden Is. In leder geval 
was het voor de tweede 
wereld oorlog het voet• 
balveld van de stad. 
Mogelijk is het daarom 
aan de toenmalige stads
uitbreiding tot wat later 
onze wijk zou worden, 
ontsnapt. 

woel en de stank ontvluchten. In zo'n 
buitentuin bevond zich dan vaak een 
tuinhuisje of theekoepel. 
Het huisje in kwestie stamt waarschijn
lijk uit het einde van de 18e eeuw en is 
gedeeltelijk aangebouwd tegen een 
muur van de boerderij • straathof•, die 
begin deze eeuw ten behoeve van wo
ningbouw werd gesloopt. 
Misschien kijkt u nu, t ijdens uw wande
lingetje langs de Cronesteynkade. toch 
ieu anders tegen het sportveld aan .... 

Met dank aan de heer J .M. Joosten 
voor het materiaa 1. • 

Uit oudere plattegron
den blijkt dat het stuk 
land, omsloten door de 
sloot achter de huizen 
aan de Singel, de 
Stadsmolensloot langs 
de Cronesteinkade en 
het stukje sloot langs de 
Lorentzkade tot de 
Reformatie kerkelijk be--

H~t 1-verdieping~n tellend tu;nhulsj~ 

zit was en met die Reformatie in plm. 
1650 in stadsbezit is overgegaan. 
Op landschappelijk gebied is in dit 
"Raemvelt", later "Raamland· gehe
ten, dus de situ atie van eeuwen terug 
onveranderd bewaard gebleven. 

Buitentuin 
Vanaf het sportveld is nog een stukje 
geschiedenis waar te nemen. 
Achter de huizen aan de Zoeterwoud• 

ZAALBERG MAKELAARDIJ 
Korevaarstraat 35, 2311 JT Leiden 

Tel. 071 • 5149147 
Fax. 071 • 5128257 

Privé H. Zaatberg 
Sltterlaan 72. 071 - 5124691 

sesingel, die het sportveld aan de west· 
zijde afsluiten, staat een tuinhuisje. 
Dit tuinhuisje is de laatste herinnering 
aan een grote buitentuin, geheten 
"Veld en Singelzicht". Deze buitentuin 
was een deel van een reeks buitentui
nen die langs de zuid zijde van de stad 
waren aangelegd en die via de koe· 
poort bereikbaar waren. Leidenaars in 
goeden doen bezat en in die tijd een 
buitentuin om 's zomers het stadige-

Uw makelaar voor Leiden en Omslreken. 

Onze vakkundige begeleiding en adviezen slaan borg voor een goed 
en doelmatig resultaat. 
Onze aanpak Is fris en energiek. 

Of het nu gaat om verkoop of aankoop, laxalies, hypotheekadviezen, 
oriëntatie• of zoekopdrachlen, wij hebben de kennis voor U In huls. 

TsxstlttS binnen 48 uur. Ook bedrijfshuisvesting. 

Al jarenlang het vertrouwde adres. 
Maak eens een vrlJblljvende afspraak. 

Beroep op programmacommissies 
politieke partijen 
De politieke partijen in Leiden zijn druk 
bezig met de aanloop naar de gemeen
teraadsverkiezingen in 1998. Een goed 
moment om de polit iek te wijzen op 
zaken die voor de stemmers in onze 
w ijk van belang zijn. Bestuurslid Steven 
Blok schreef namens de wijkvereniging 
een brief aan de voorzitters van de di
ver~e programmacommissies over de 
hete hangijzers in de wijk. 

De verkeersveiligheid is in het geding 
bij de grote doorgaande wegen, en dat 
zijn in de wijk de lammenschansweg 
en de Burggravenlaan/Oe Sitterlaan. De 
3000 kinderen en ouders die dagelijks 
de laatstgenoemde weg moeten over• 
steken om bij de scholen te komen 
zouden gebaat zijn bij extra voorzie
ningen bij oversteekplaauen. Voor de 
Lammenschansweg zouden rotondes 
een oplo<sing lcunnen zijn om het ver
keer af te remmen, maar voor de ge
meente is dat niet bespreekbaar (zie 
ook voorpagina). 
De Burgemeesterswijk is populair bij in
brekers. De Professorenwijk wordt re
gelmatig geteisterd door brandstichtin• 
gen. Blok dring'! aan op meer blauw op 
straat en een brandpoortverlichting 

Een metamorfose 
Nu de zomervakantie achter ons ligt 
wordt het t ijd om ons te gaan beraden 
over de najaar\lwintergarderobe. Bij 
deze kleding horen ook andere kleu
ren. Denkt u eens aan een andere 
haarkleur, een andere coupe of make
up. Bestaande en toekomstige cliénten 
worden in de gelegenheid gesteld bij 
Marthy's Haarstudio en Huidverzor• 
g ingsstudio Ineke de Graaf een per• 
soonlijk, • gratis• en deskundig advies 
op het gebied van haar- en huidverzor
ging te krijgen. U bent op woensdag 
10 september van 9.30 • 12.00 uur op 
beide locaties van harte welkom om te 
kijken naar deze metamorfose en mis• 
schien bent uzelf wel een van de ge• 
lukkigen om deze gratis behandeling 
te ondergaan. Ineke de Graaf 

voor de hele w ijk, eventueel door mid· 
del van een subsid ieregeling . 
Zowel de ouderen als de jongeren ver
dienen extra aandacht in de wijk. Voor 
de ouderen stelt Blok een onderzoek 
voor naar het voor2i@ningenniveau. 
Voor de oudere jeugd is meer speel• 
ruimte van groot belang. 
Openbaar groen is zeldzaam in de wijk 
en Blok vraagt de partijen aandacht ter 
voorkoming van een verdere aantas
ting van het weinige groen. 
De parkeerdruk in de wijk is toegeno
men als gevolg van de uitbreiding van 
het parkeerrestrictiegebied tot aan de 
singels. Om dit tegen te gaan zou een 
verbod om vrachtwagens in het week• 
einde aan de openbare weg te parke
ren een oplossing zijn, net zoals een 
overeenkomst met winkeliers en ande
re werkgevers om collect ief gebruik te 
maken van een g rote parkeerplaau 
met pendeldienst. Volgens Blok zou dit 
voornemen zelfs onderdeel moeten 

uitmaken van het nieuwe collegepro
gramma. 
Een verdere verdichting van de wijk is 
niet meer acceptabel. De gymzaal aan 
de Du Rieustraat zou geen plaau moe-
ten maken voor woningen. Ook moe
ten de Lorentzsc.hool en de twee aan
grezende scholen (totaal 1600 leerlin
gen) meer lucht kr ijgen. Dat kan door 
de dependance van de Streekschool te 
verplaauen naar de hoofdvestiging in 
het Lammenschanspark . 
De mening van de vereniging over de 
bouw van een brug over het kanaal ter 
hoogte van het Van Vol lenhovenplein 
is bekend: ongewenst vanwege de toe-
nemende verkeersdruk en nog vele an• 
dere redenen. 
Blok dringt aan op een b lijvend goed 
contact tussen politiek en wijkbewo
ners. Die contacten zijn door d iverse 
wijkbezoeken al wel verbeterd, maar 
de lijn kan zo mogelijk nog verder wor• 
den doorgetrokken. • 

De bibliotheek leiden ook 
bij u in de buurt! 
De bibliotheek Leiden opent op 1 Sok· 
tober a.s. een nieuwe uitleenpost in 
Buurthuis Cornelis Joppennsz. 
Bewoners van de Professorenwijk, de 
Burgemeesterswijk en de Rijndij kbuurt 
kunnen nu dicht bij huis boeken lenen 
tegen een gereduceerd tarief. De uit• 
leenpost, die werkt met vrijwilligers, is 
tot stand gekomen in samenwerking 
met het buurthuis Cornelis Joppensz. 
In de uitleenpost staat een collectie 
van 1000 boeken, d ie drie keer per jaar 
wordt gewisseld. Hierdoor kan een rui
me keuze gemaakt worden uit verschil· 
lende roman-genres. Daarnaast komt 
er een collectie groot-letter-boeken en 
·een klein aantal Informatieve boeken. 
Boeken die niet aanwezig zijn, kunnen 
grat is gereserveerd worden, zo staat 
de gehele collectie van Bibliotheek 
Leiden ter beschikking. 
Op woensdag 15 oktober zal de officie• 

Ie opening van de uitleenpost 
Professorenwijk plaau v inden. Tevens 
w ordt er dan een open dag georgani
seerd. Alle buurtbewoners zijn van har• 
te uitgenodigd om, onder het genot 
van een kopje koffie of thee, een kijkje 
te nemen in de nieuwe uit leenpost De 
uit leenpost Professorenwijk is te vin
den aan de Oppenheimstraat 6a, in de 
ruimte die speciaal bedoeld is voor ou
derenactiviteiten op de begane grond. 

Openingstijden: k 1 
maandag 14.00 • 16.00 uur 
woensdag 14.00 · 16.00 uur 
vrijdag 10.00 -12.00 uur 

Tilrieven: 
21 • 6S-jarigen / 29, • 
65-plussers /19,· 
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Van 't Zelfde: de vaste groenteman van de Burgemeesters wijk 

Een tevreden klant is goud waard 
waal. Vooral op de Schelpenkade 
woonde rijkere mensen, professoren, 
doktoren.· 

' • • 1 

Katwijk, daar was een grote 
vei ling. Op die leeftijd ging 
,k ook al naar de grote 
Haagse markt op de trans
portfiets en haalde daa, 
allerlei w;,ar De eerste 

!!lJUWt,,t/~ww1 ,,.,,,, . 
VVt,t,,,llO,(J?, 

W1Jk9enoo1 rhom• ✓- · ~ 
9 •S v11n Du,n 
••top bezoek bi.' b 

een groot de I IJ •won,,, die al 
" L • "1n hun leven in J 

WIJ• wonen H . ve 
dan het Wp/ • un herinneringen 

en weevan h 
leven biede er buur,. 

n een levend, 1,; .. . 
de geuhied . 9 IJ/(Je in 

~n,s Vdn on~~ Wijk. 

Wie van de oudere wijkbewoners heeft hem niet gekend: groenteboer 

Maarten van 't Zelfde. Jarenlang bood hij met zijn groentewagen aardappe• 

len, groente, fruit en conserven aan. Van zijn elfde tot zijn 65 jaar ventte hij 

met zijn waar. Hij heeft de wijk, de mensen en het winkelbedrijf zien veran

deren. De handel Hl hem In zijn bloed, hij had er lol In, ondanks de 70, 80 

uur werken per week. En hoewel hij al lang gepensioneerd is, heeft hij zijn 

Interesse in groente en fruit niet verloren. Nog steeds haalt hij zijn eigen 

groente en fruit bij grossiers. ·s-Middags eet hij alle dagen In de week bij het 

Diaconessenhuis. Het ziekenhuis Is hem dankbaar voor zijn goede diensten. 

"Ik deed het werk met veel plezier, maar m'n vrouw heb ik wat tekort ge

daan: je bent altijd op pad." 

Van alle kinderen was Maarten eigenlijk 
de enige die definitief de handel in 
ging. Twee broers hielpen wel mee af en 
toe. Op z'n elfde verhuisde het gezin 
Van 't Zelfde naar de Herensingel, vlak 
bij de Os- en Paardelaan. Daar opende 
vader ook weer een winkel, maar stopte 
met het venten. 

( 

en-wagen no1ar 
de stad trokken. 
Het was een 
duYN1t1gen; mijn 
broer die wat 
ongelukkig was, 
hielp duwen 
iedereen vond Maarten v,1n 't ltlfde 

keer reed ,k mee met 
Katwijkse handelaren. Ik ver
trok dan al om vier uur în de van maagbloedingen en mocht niet 

meer zo veel trappen lopen. De huizen 
aan de Sitterlaan stonden er toen al. 
Eind jaren dertig volgden de huizen aan 
de Van de Sande Bakhuyzenlaan. Ik ken
de een dokter Kedde die met zijn gezin 
van de Sitterlaan naar de Van de Sande 
Bakhuyzenlaan verhuisde omdat hij zijn 
vrije uitzicht over de weilanden kwijt 
raakte. De Sitterlaan is meer op stand. 
maar het uitzi<ht vond hij toch belang
rijker.· 

•Mijn vader woonde en werkte in 
Ridderkerk. Daar was hij ,cheepsbou
wer bij de grote werf van Smit. Begin 
deze eeuw kwam hij naar Lelden met 
een collega die hier een werl wilde be
ginnen, maar dat liep mi,. In 1904 is hij 
met een handeltje in aardappel, begon
nen. 
Mijn moeder was een echte Leidse. 
Blan,jaar. uit de Ververstraat. dochter 
van een kuiper bij zeepfabriek Dro, en 
Tieleman. niet te verg•ssen met de con• 
servenfabriek van Tieleman en Dros. Zij 
was in betrekking bij een familie aan 
de Plantage. Toen ze een keer aardap
pels ging halen ontmoette ze m'n va
der. Liefde op het eerste gezicht . 
Toen ze trouwden wa, mijn vader al 44 
jaar. Ze gingen wonen aan de 
Magdalena Moonstraat waar ze een 
winkeltje dreven in groente, fruit en 
brandstoffen. 
In 1906 werd ik geboren, de oudste 
van uiteindelijk negen kinderen. · 

kroppen sla 
Hoewel meneer Van 't Zelfde al, jon
getje wel naar school ging, van zijn 
vijfde tot en met elfde jaar in de 
Pieterkerkgracht, begon de handel 
hem te trekken. ·vader liep al met een 
wagen, moeder bleef dan in de winkel. 
Ik weet nog goed dat ze daar altijd 
zat. ze had last van een kraambeen. 
Al, kind hielp ik al mee. Na ,chooltijd 
verkocht ik kroppen sla die ik op moest 
halen van een gros,ier aan de 
Rijnkade. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog handelde ik met de sol
daten die in barakken op de Koningin• 

nelaan Ingekwartierd waren. 
· op m'n elfde huurde ik een handkar 
bij Van Weeren aan de Bakkersteeg, 
voor een gulden per week. Toen ging 
Ik zelfstandig groente venten, vooral in 
het gebied van de Schelpenkade. de 
Jan van Goyenkade en de Drie october• 

snotneus 
"Ik heb met die eerste kar gelopen lot 
m'n dertiende. Toen liot ik bij wagenma
ker De Ru aan de Haven een mooie wa
gen maken. Die woonde tegenover ,mid 
Plelj. In die jaren had je aan het begin 
van de stad altijd vlak bij elkaar een 
smid en een wagenmaker. Dat was voor 
de boeren die met hun handel op paard-

MJarren v.in ·r Zelfde mt"t 1ijn zoon <"n d~ groentewagen in de Sitterldan. De foto is 
gemaakt rond 1947. 

& ---~ 

1 me mt1,u een 
snotnrus. zo Jong als ik al een eigen 
handeltje begon. Ik maakte op die leef
tijd met m'n ouders een afspraak, Ik 
wilde koopman worden. Ik moest na
tuurlijk al die jaren mijn verdiende geld 
inleveren en vader kocht de waar in. 
Maar dat wilde ik nu zelf gaan doen. 
Na enig protest gingen ze dan toch ak
koord en kon ik zelf zaken gaan doen 
met een gro,sier in aardappelen en 
fruit. Veel van die handelaren zaten op 
de Boommarkt. Op m'n veertiende 
slaagde ,k er in om zelf grossier te wor
den van aardappelen! Die haalde ik uit 

ochtend uit leiden. want de markt be-
gon ,11 om zes uur • 

nieuwe wagen 
Op zijn vijftiende ontmoette hij een 
leuk mei,je. Zij was in betrekking bij 
een familie op de Schelpenkade. Zelf 
woonde ze aan het l evendaal. Met 
haar Is hij op z'n 24e jaar getrouwd. Ze 
konden toen, ,n 1930, een bovenwo
ning in de Dahliastraat krijgen. Van 't 
Zelfde huurde een pakhui, bij de nieuw 
gebouwde leid,e veil ing, direct achter 
het spoor Niet lang daarna l iet hij een 
nieuwe wagen bouwen die met een 
paard getrokken werd. Voor het paard 
huurde hij een ,tal aan de veiling. ' De 
Leidse veil ing is in 1990 definitief geslo
ten. Er was onvoldoende aanvotr meer 
van tuinden uit de omgeving. Over al 
werd tuindersgrond bebouwd. Nu is er 
onder andere een veiling in Blei,wijk. • 
• Een eigen winkel ben ,k nooit begon
nen. Mijn echtgenote was geen vrouw 
voor de handel.· 
Mijnheer Van 't Zel fde hield er al van 
jongs af aan van zijn waren met een 
rijm aan te priJzen. Op zijn nieuwe wa• 
gen ,tond aan de ene kant 'Van alle 
groente en fruit zoek ,k voor u het be.
te uit'. Een van mi jn laatste klanten op 
een dag, profo,sor locher aan de 
S<helpenkade reageerde daar dan op 
met 'nou. het beste is er voor m,j zeker 
al uit.' Aan de andere kant van de wa
gen stond ge,chreven 'Het fijnste dat 
Holland's tuin U biedt. i, wat U op deze 
wagen ziet!' (z ie foto). 

veel ambtenaren 
In 1935 kocht Van 't Zelfde twee hulzen 
aan de Van Bemmelenstraat voor 3400 
gulden per stuk, d ie in 1936 werden op
geleverd. ·we moesten verhuizen, 
want mijn vrouw had regelmatig last 

Van 't Zelfde werd de vaste groenteman 
van de professorenwijk. Hij bouwde een 
klantenkring op waarover hij vertelt al,
of hij er nog iedere dag komt. Hij kent 
nog steeds vele adressen en de mensen 
die er klant waren uit zijn hoofd. • In 
deze wijk toeeft nooit de gewone arbei
der gewoond. De lammen,chansweg, 
de lorentzkade en de Sitterlaan, daar 
woonden de beter gestelden, onder an
dere dokters en hoogleraren. Verder 
waren het veel ambtenaren. In de Van 
Bemmelenstraat, Van 't Hoffstraat. 
Kapteinstraat. daar woonden weer iet\ 
gewonere mensen, zoals polit,eagenten. 
'Ik kwam overal over de vloer, je bouwt 
een kring van vaste klanten op. 
Sommige klanten kenden mijn vader al, 
kun je nagaan: die zijn dan al ruim vijf
tig jaar klant bij de famil ie. Of je krijgt 
een tweede generatie klanten van het
zelfde gezin. Ik bediende zelfs nog een 
klant die al van 1916 bij mijn vader wasl 
Voor mij was de klant koning, maar ,k 
wilde wel met re,pect behandeld blijven 
worden en dat leverde wel eens ,en 
botsing op. Een keer stond een klant 
met een klok in de hand op me te wach
ten, of ik niet een minuut te laat was. 
Nou. dat ,ontact is ,nel verbroken. Ik 
kwam ook bij een roomskatholiek gezin 
met 18 kindtren, moetje nagaan. Voor 
mij natuurlijk een goede klant.· 

~r.-ol9 p,9 11 



Prijsuitreiking Litho door ABN AMRO Zeemanlaan. 
Op vnJdag 20 juni werd In hel ABN AMRO Kanloor aan 
de Zeemanlaan 228 een lilho uilgereikl naar aanleiding 
van een prijsvraag. Deze pnisvraag werd uilgeschreven 
door ABN AMAO. Tijdens een vakanliegeld-aclle heelt 
ABN AMRO pareo's weggegeven aan relahes d,e 
reageerden op een folder bij de rekeningafschrilten en 
11. 1.500.· overboekten naar hun spaarrekening. De 
pareo is een vederlichte doek waarop een zonnig ont• 
werp staat van de kunslenares Patty Harpenau. De doek 
Is te gebruiken als omslagdoek, lafellaken elc. 
Tot 7 juni kregen de klanten de kans nog meer leuke 
gebruiksmogelijkheden van de pareo Ie verzinnen en op 
ie sluren naar ABN AMRO. Het aantal inzendingen was 
groot en hel was voor de jury dan ook niel makkelijk de 
winnaaar Ie kiezen. 
Ulleindelijk ging de prijs naar de familie Brandsma uit de 
Cobelslraal die de leuksle gebruiksmogelijkheid wist te 
verzinnen. De heer R. Paardekooper van hel ABN 
AMRO Rayonkantoor Leiden reikle de litho uit aan de 
gelukkige prijswinnaars. 

"ABN·AMRO 
De winnende oplossing was: Mijn gebruiksldee voor de 
pareo: hem Ie gebruiken als draagdoek voor onze pas• 
geboren baby. 

KANS OP EEN GRATIS 
en persoonlijk en deskundig advies op het gebied van haar- en huidverzorging 

M ARTHY'S 
HAAR S T U D 0 

VOOR DAM ES & HERE N 

Van ' t Hoffstraat 26 

de laat+ 
kromhout 

op 
woensdag 

10 september 
a.s. 

van 9.30 tot 
12.00 uur 

op 
én Van ' t Hoffstraat 35. 

071 579 3100 
Planciusplantsoen 13 
2253 TS Voorschoten 
071 579 31 00 

makelaardij o.g. Lammenschansweg 76 
2313 OP leiden 

~ 
NVM 

071 516 80 80 
MAKEv.AR 

vervolg luurtherlnnerln9en p19 1 r 

groente voor zieken 
Aan de oorlog bewaart Van 't Zel fde 
nog duidelijke herinner ingen. In die Ia• 
ren is zijn contact met het 
Diaconnessenhuis begonnen. 'Mijn 
vrouw moe\'t in '43 aan haar maag wor• 
den geholpen. Ik kwam er daarom ge• 
regeld. Ze bleken helemaal geen groen
te meer te hebben voor de pat,ênten. 
Dat ben ik toen gaan leveren, tot 1944. 
Toen w erd het ziekenhuis. toen nog ge• 
vestigd aan de Witte Singel, gevorderd 
door de Duiuers. Het Is toen verplaaut 
naar het Zendingshuis in Oegstgeest. 
Omdat ik twee onderduikers bij me had 
werken, moest ik de groente-levering 
stoppen. Ik durfde d ie jongens niet 
door de hele stad heen te lattn gaan. 
Toen heb ik er voor gezorgd dat ie
mand anders d ie daar in de buurt 
kwam de groente bleef leveren. Een 
ziekenhuis zonder verse groente, dat 
kan toch niet!• 
• Mijn groente is nog eens in beslag ge· 
nomen op verdenking van zwarthandel. 
Ik wist gewoon overal groente vandaan 
te halen. Wat had ik een hekel aan 
Ouisters en NSB-ers! Op de Sitterlaan 
heb ik nog eens een Duitse vlag naar 
beneden gehaald.' 
Na de oorlog is Van 't Zelfde w eer de 
vaste groenteman geworden van het 
Diaconnessenhuis. Nadat een schoon• 
zoon het een t ijdje had gedaan, nam 
zijn zoon het over t oen hij zelf stopte. 
• Ik kende een kok daar goed, die 
woonde bij me In de sir aat. Hij w ilde 
graag dat ik doorging, uit dankbaar• 
heid voor w at ik in de oorlog voor het 
ziekenhuis had gedaan. Uiteindelijk 
kon ik er gratis gaan eten, maar dat 
wilde ik niet. Ik eet er nu tegen het 
tar ief dat het personeel betaald. • 

Hollandse perzikken 
De nleuwerweue groente en fruit, zo• 
als mango's en kiwi's, leverde Van 't 
Zelfde nog niet toen hij er In 1971 mee 
ophield. Hij herinnert zich nog de eer• 
ste keer dat de tomaat uitkw am. tach
t ig jaar geleden. 'De mensen keken me 
raar aan toen ik dat rode ding in mijn 
mond stopte.· Hij heeft de toenemen
de import van w aren meegemaakt. 
• Dat is meestal een achteruitgang voor 
de kwaliteit. Hollandse kersen, zoals 
mei-kersen· eigenlllk maal-kersen, ge
oogst als het land gemaaid is - zijn veel 

lekkerder. Ook Hollandse pemkken 
smaakten veel beter. Maar ja, de import 
maakte het goedkoper en Jonge men
sen hebben toch geen vergelijk. 
Klanten zijn vanaf de jaren vijft ig 
steeds meer eisen gaan stellen, dat ,s 
wel een verschil. Voor de oorlog at men 
wat ,k leverde. Na de oorlog leverde ik 
wat de klant vroeg, ook al had ,k het 
niet vast bij me. • 

Het eigen gezin groeide uit tot drie zo
nen en drie dochters, t S kleinkinderen 
en 13 achterkleinkinderen. De oudste 
zoon is gaan studertn en werd leraar 
natuurkunde (schrijver dezes heeft nog 
les van hem gehad!). ZiIn tweede zoon 
heeft in 1971 de zaak overgenomen. 
Met zijn overlijden in 1989 is de eigen 
groentehandel definit ief gestopt. Voor 
één van zijn broers heeft hit een zaak 
gekocht op de Hogt RijndiJk, die nog 
steeds onder dezelfde naam bestaat. 

supermarkt is de baas 
• De middenstand Is de afgelopen tien
tallen jaren uitgedund. De supermarkt 
kwam. Dat is de dood voor ons. Die zijn 
nu de baas. Ik kom er bijna nooit. 
Mensen zijn de knetht van Albert Heyn. 
Wij waren de knetht van de mensen. 
Waar nu een meisje in de groenteafde
ling van een supermarkt staat, moest 
vroeger een heel gezin van eten.· 
'Tot 1948 ging ik nooit op vakantie. 
Toen kreeg je drie dagen vakantie. 

Umerick van Van 't Zelfde 

'Het is m 'n lust en m'n leven 
de klanten steeds het lekkerste 
te geven. 
Want ik heb vreeslijk het land 
aan een ontevreden klant 
Echt. mensen moeten meer naar ' t 
Zelfde gaan 
dan zullen ;ze versteld van m'n 
spulletjes staan.· 

Gaande weg bouwde dat op, voor ,e
dereen in Nederland. Zelf gingen we 
met het gezin vaak naar Drenthe en 
Gelderland. Ik gaf er eigenliJk niet zo 
om. Mijn vrouw en kinderen w el • 

Vorig jaar vierde meneer Van ·1 Zelfde 
zijn 90ste verjaardag in wi1kgebouw 
StaalwiJk, hoek Herenstraat-Drie octo• 
berstraat. Er kwamen tientallen gasten 
om hem te feliciteren. En, typisch Van 't 
Zelfde, hij maalcte van de gelegenheid 
gebruik om geld in te zamelen voor de 
Parkinson pat1éntenveren1ging. Zijn 
echtgenote ,s 13 jaar geleden aan deze 
ziekte overleden. Voor de niet geringe 
gi ft van 1 SOO gulden kreeg hij een ont
roerende bedankbrief terug. 
Op zijn 90ste jaar fietst hij overal nog 
naar toe. Hij is fit en energiek. Zo helpt 
hij ook mee met de verspreiding van de 
wijkkranL 
Mijnheer Van 't Zel fde, dank u wel! • 
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'B[oemensfiop 
111ûJzemarijn" 

Gespecialiseerd in trendboeke tten 

Van ·1 Hoffstraal 5 Leiden telefoon 071 5121977 

--- -

~t·tiitflill·l·li 
VAN HARTEVELD Van 't Hoflslraal 7 Leiden 

telefoon 071 5122210 fax 071 5120802 

B AKKE RIJ 

'ABN·AMRO 

De bank 

Drogisterij 
Parfumerie Reform 

F.J.W. Raaphorst & Zn 

Van Harteveld 
Zeemanlaan 22 Leiden 
telefoon 071 5123577 

Zeemanlaan 22B Leiden 

Van ·1 Hoflstraat 21 Leiden 

telefoon 071 5123695 

MARTHYS 
HAARSTUDIO 

Volop parkeergelegenheid 
Van ·1 Hottstraat 26 Leid en telefoo n 071 5144157 

1t :J{ofje 
GROENTE & FRUIT 

Ook voor uw fruitschalen 

,d! om 
Van ' t Hottstraat 12 Leiden telefoon 071 51 46831 

Van 'I Hoffstraat 9 Leiden telefoon 071 5126738 

DIERENSHOP 
Zeemonloon 37 2313 Leiden tel. 071 512 87 00 

Even bomen ov . 
In de Wijkkrant zult u voort., er nieuwe rubriek 
boo~soort die in een van on:; e~~ art.JkeJ vinden dat 9•at over •n 
k_oo1 zal elke keer In efke wijkkr;'lt en naat. Onze 'wijkbiologe· R1nny 
eigenaardigheden van die boo n wat wetenswurdigheden en 
kleinstra van Groenbeheer van :soort vertellen. We hebben van Jack 
van monumentale- en waardevol; 9=ente lelden een lijn gekregen 
van monumentale bomen moet n e en ,n de v11Jken. De Khte rt.ltu.s 
fegd. Wel worden deze bomen og door de gemeente worden van 
monument en/of waardevol He:'iop ~mbtelijk ni~au behandeld als ge
e~n fonds te <tichtM voor d:, bo1gt in de bedoeling in de l<>eko~
d,e z · b ..- e men waarb.. . .... u 
h on oom ~zitten, financieel kun tJ met nam~ part1CUl1e.r,n 

et onderhoud n,n worden ondem•u d • w · .::nvoor 
'J hopen dat u er veel fees le,J 

natuuri,Jk wat van opste~k/ er aan zult bef~en. en dat u er 

DE ITALIAANSE POPULIER 
Op de grens tussen de Professoren- en de Burgemees
terswijk. bij de Lorentzbrug staan vier Italiaanse po
pulieren. Het zijn forse bomen die als (brug)wachters 
de omgeving domineren. Ook deze vier kanjers staan 

op de gemeentelijke lijst van monumentale bomen. 
Evenals veel Leidenaren hebben de Italiaanse pop

ulieren een buitenlandse oorsprong. De 
ltaloaanse populier (Populus nigra L cv. ltalica) 

is een kweekvorm van de Zw arte populier 
(Populus n,gra), een Europese soort. De 

variêteit is uit Italië afkomstig en wel 
voornamelijk uit Lombardije. Daar 
zijn deze bomen, evenals cypressen, 

met hun slanke zu,lvorm kenmerkend 
voor het landschap. Italiaanse populie

ren worden veel gebruikt in tuinen en parken als 
w indscherm. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelij
ke soort. de Zwarte populier. die men veel minder 
vaak aanplant. 
De bladeren van de Italiaanse pop· 
ulier zijn eirond-ruitvormig met 

meestal een breed wigvormige voet en toegespitste top. De jonge takken zijn rond en 
geelgrijs. De takken zijn rechtopstaand, naar alle kanten gelijkmatig uitgebreid en ze 
vormen een lange smalle kroon. Vanwege de typische vorm is deze populierensoort 
naast de knotwilg misschien wel één van de gemakkelijkst te herkennen boomsoort. 
Populieren en wilgen behoren tot de Wilgenfamilie en zijn dus verwanten. Dit blijkt ook 
uit de overeenkomst in insekten. die men op beide bomen en struiken kan vinden. 
Bijvoorbeeld, de Wilgehoutrups, eet het hout van zowel populieren als wilgen. 
Populieren hebben net als wilgen katjes. Ze zijn tweehuizig; er zijn mannelijke en vrou
welijke bomen en struiken. Wind brengt het stuifmeel van de mannelijke bomen naar 
de vrouwelijke kat jes. Dit gebeurt niet bij de Italiaanse populieren. Dit zijn uitsluitend 
mannelijke bomen. In april-mei vormen ze meeldraad katjes die snel afvallen. Deze 
populieren worden vegetatief, dat wil zeggen met behulp van stekken, vermeerderd. 
Populieren zijn snelle groeiers en kunnen daardoor veel hout leveren. Het hout ge• 
bruikt men voor voor lucifers en krantenpapier, en natuurlijk klompen. De Italiaanse 
populier is echter een slechte houtleveranc1er. Klompen kan men goed gebruiken 
voor het plattrappen van brandnetels. planten die in de natuur vaak onder popu-

lieren g roeien evenals verschillende soorten paddestoelen. Vertrap de laatste 
a~~~n~ • 



Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim· 
slraat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071 5132462 

Geachte lezers, 
. . b knopt overzicht van het nieuwe buurthuisprogram. 

Hierb1J treft u een e 

ma. dit nieuwe seizoe n zal voor het eerst een gezamelijk 
Met aanvang vank_ ' " de drie buurhuizen van stadsdeel zuid worden 
programmaboe ie v-• · 1··k nb d . 1cr· • t een groter en overz1chte IJ er aa o van activi-
verspre1d. Zo 1)9 u 
teiten in uw eigen stadsdeel. 

Met vriendelijke groeten, 
Ben Overdevest 
(exploitant) 

PROGRAMMA BUURTHUIS CORNELIS 

JOPPENSZ 1997 - 1998 
Werken me t zand 

Maandag: 9.30 • 11.30 uur 
Kinderclub 

Callanetics 
J 1.45. 12.45 uur 

Tekenles kinderen 
nog niet bekend 

Engels gevorderden 
19.15 . 20.15 ( 55+) 

Engels 

Quilting Bee 

Dinsdag: 

Naailes 

10.45 • 11.45 uur 

9.30 • 11.30 uur 

9.30 • 11.30 uur 
Franse conversatieles 

11.00 - 12.00 uur 

Bridge 
13.30 - 17.00 uur 

Zangkoor 
20.00 • 21.30 uur 

Naailes 
20.15 • 22.15 uur 

Woensdag: 

Frans beginners 
9.00 - 10.00 uur 

13.45 - 15.00 uur 
15.30 • 16.45 uur 

Muziekles voor kinderen 
19.00 • 20.00 uur 

Donderdag : 

Hatha yoga 
10.15 - 11.15 uur 

oansexpressie voor kinderen 
J 8.30 • 19.30 uur 

Vrijdag : 

Callanetics 
8.45 . 9.45 uur 

Winterkledingbeurs: 

Woensdag 17 september! mJ)er 
(inbreng: dinsdag 16 septe 

14.00 . 16.00 uur) 

Treinenbeurs: 
· · )998! 

Zaterdag 17 1anuari 22 oo uur 
20.00 • · 

Uitslag enquête Stadsdeel Zuid, Professoren- en 
Burgemeesterwijk en Rijndijkbuurt 

In de w1Jkkrant van mei 1997 1t er een cnqu6te van de 
Po~llc Hollandl Midden en de Wel<J1naorgaru1a11e (LWO) 
opgonomen.Met deze enquete wilde do pohoc en de 
LWO rwoc di.ngcn bereiken n 1 
1. Of er bolangsto lhng 11 voor eon project won1ngin• 
braaJcprevcnllO 
2. Z1ch1 Ie kriJge n ,n de behoeflen c!Je er ovenrucel loven 
in de wiJk om vorvolgon1 daarna samen met bewonen 
vatl 10 11ellen wal e r de komende hJd OP9epakt zou kun

nen/moeten worden. 

Op 13 e n 14 me, reed er een geluldlwagen door uw wiJk 
om de enqueteformuheren op te halen. Oaarnaa,t heb
ben bewoners 1ngevu.lde formulteren opgestuurd of afge
geven biJ de pouhe of hel buurlllu11. In hel 1010al 111n 6 1 
formulieren b1Mengekomen. 81Jdeze willen wij aJJe men
•en c!Jo do enquete heb ben lllgovuld alsnog bedanken. 
In verband met de va.ka.nt1epenode d.Je daarna aanbrû, 
hebben WIJ beslolen, pu na deze va.xannepenode de re
sultaten onder uw aandacht te brengen. 

Hieronder worden in het kort de resultaten van de en• 
quete weergegeven. Graag zouden WlJ deze re1ultaten 
mei u willen bespreken. en bela1ken hoe de lcnelpunlen, 
c!Je u aangegeven hebl of herken! . op 1e pa.klcen zi1n. 
Hiervoor wtllen w1J alle bewoners uitnodigen voor een 
bewonor1blJu nlcom11 op woe ns dag, 24 aeplembor 
1997 om 20.30 '"" In buarth11l1 Comella Jopponaz, 
Oppenhetmstnat 6a, te lefoon 5132462. 
Hierb11 zullen aanwezig z11n vertegenwoordigen van 
Pohhe. M1heu en Beheer en de Le1d1c Wetii1n•orga• 
niaalle 

De resultaten van de enquete · 

Algemeen: 
Er n1n 8 1 formuheren U1gevuld. Deze bewoners hebben 
alle n de nederlandJe na11onal11e11 en hun leeh1Jd vaneen 

van 2110180 Jaar. 
11 bewoner, huren een worung en de anderen beZJllen 
een eigen worung 

Veiligheid. 

Hel wonen in de wiJk wordl door 52 bewoners als ve1bg 

ervaren. BiJ do vraag of de s1raa1Vorbch11ng voldoende IS 

geeh maar hels 56 b ewoners aan dal c!JI voldoende IS. 

D11 in 1egen11elbng 101 d e b randpoortverhchung. 
tuerover geven 29 bewoner, aan dat deze verllchung on• 
voldoende Is. 20 bewoners zi1n be re id om zelf een finan
cielo bijdrage 10 willen leveren om c!JI Ie verbe1eren. 

Woonomgeving 

Ovetla• t: 

lc11 minde r dan de helfl van do bewoners vindl dal er 
geen overlast is. 

~--===--

De a.ndero bewoner• geven aan dat z:iJ ) of meerdere 'tOr
men va.n overlut tegenkomen. 
Cenoemd wordt m.n. overWt •a.n samen,chollng Jeugd. 
gehudsoverlast, zwerfvuil en 1lrlatvervu1bng. Tevens 
zien zij graag ver.andenng 1n de verkeeru11u1t1e (ver
keerveiligheid) 

Speelge legenheid 

B11na de helfl van de invuller, vind! dal er on,oldoende 
1peelgelegenhe1d 1..1 voor kinderen tussen 4 en 16 J•u . 
Alt het gaat om voorzJerungen voor Jongeren hebben 15 
bewoners gereageerd. De reacbtJ tiJn venc:tullend : het 
creeren van voor-z1erungen • .b hi..ngplek, buurthui1, 
geen voorneNngen ,bezorgd overlast 

Voorzieningen 

Op de vuig of er voorz1en1ngen •oor vo)wusenen en 
ouderen genu11 worden, hebben 3/ 4 of meer bewonen 
ruet gereageerd. De ovengo bewonen geven aan CUt Dj 
we) voorzieningen nu11en. Cenoemd wordl rust, pince• 
de-appa.ru1. JOU de boule-bun, bank)es, po11lcan1oor. 

Sociale conh1ct en 

90'/4 vu de 111vullen heef\ goede con11cten met de du-ec• 
te buren en biJna. de helft V1.ndt dit er sprake lS va..n bu• 
renllulp. Er u geen opnl<e n.n vereellUffllllg vind! meer 
dan de helft va.n de bewoners. [en derde heen tuero·nr 
geen idee. 8 bewonen nJn op dil moment achef 1n de 
wiJk. Op de vr•• g of mensen belangSlelling hebben om 
actief te worden 1.n hun mJk hebben 16 men.sen gere• 
ageerd. 6 bewoners zouden acuef willen worden ,n een 
buwtoverleg, 3 bewoners willen nch lnzelten voor de 
woonomgeving en 7 bewonen zouden lCn'Vlteaten met 

landeren willen gaan doen. 

Overig 
Tot slot konden de invullen atnge•en wat nJ het lJeC.t 
veranderd zouden zie~ Hierop hebben 42 mensen gere
ageerd. Mei na.me verkeer en 1peelgelegenlle1d werd 
door meerdere mensen aangegeven. Ook genoemd wor• 
den: 6etsen van de stoep al, meer gezelllgh,11I, gruveld 
behouden, bebouwing slopen, woonerf, 'f\Wcontuners 
verplaatsen, meer prullenb&ltken, behoud van bomen. 

rusl, meer be1roklcenlle1d. 

Mee r dan de helll draag! oplouingen un • oor verande· 
nngen zoalt meer controle VII de gemeente, p&rkeerbt-· 
leid , n:a.xen van een ,poelveld, meer pobneopueden. 17 
bewonerS geven aan hierb1J z.eU wel een rol ie willen spe· 

Ion. 
Voor meer UUormaue over deze onquete of de bewone~~ 
b1 eenkomsl kunl u bellen nur buwthws Cornelis 
Jo~pcnn en vra gen naar Bolly Overboek. bu1Ulwerker 

Le1dlc We1Z11nsorga,usane . 
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kan Je hun vakantlevcrhaaltjcs lez~n. Alle Inzenders t,cdankt 

voor Jullie lnievcn Allemaal veel lees plezier 
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De Wijkkr•nt biedt de leden als mr, service gr,th advertentle
ruinrte aan. Als u dus bijvoo,beeld op zoek bent naar een ge

bruikte klndemoel of zelf v•n een overbodige salontafel af wil, 
dan kunt u daarmee In de Wijkkrant terecht. Neem contact op 

met Jos Versteegen, Zoeterwoudseslngel 39. 

Te huur plu1m1nu< 50 meter fee,1verloch1on9 Te bevra
gen bij Hein Teeuwen, telefoon S 149967. 

Ome Michiel en Tante M erle, 
Welkom 1n d• moo,ste buurt van lelden. Veol 1u«e< en 
hopel,Jk mogen wij 1nel komen logeren 
Jimmy •n OavJd S<hade 

GOED en REGELMAflG Je HUISWERK 
maken maakt Je leven op school èn 
thuis een stuk prettiger! 

Korn op hel HUISWERKCEl'ITRUM werken. 
Leren plannen en concenlrercn 
Leer hoc pre ll ig he l Is als Je huiswerk iedere dag al Is, 

lnlichlingcn, 0 7 1 · 5 140038 (18-19 uur) 
Hel hulswcrkcen1n1m Is 1n de Pro fcssorenw1jk gevcs11gd 

~ <11/rect•111rum 

~ Jethro 

Zaterdag 30 augustus 1997 10.30 • 13.00 uur 

OPEN HUIS met kopje koffie en 
informatie over cursusprogramma. 

's•middags open lessen (/5,·) 
1).30 14.30 Proefles yosa 

14.45 • 15.45 Proenes yoga en meclilalie 

16.00 • 17 .00 Proefles Elementaire ontspanning 

Yog.1 Elrmen1,111c onlspJnnong 

Yog.1 l!n med,1,11,c T.u Chi en Chi kung 

Mcdi1,111c en bewuslwording OmgaJn mei slrl'ss 

Hel Med1ci1nw1el, 71n in nngen C'n d,rnscn 
lcvcn<pad en innerl11kc krachl 

folder, opgave en inlichtingen: 

1 

Jédidjah en Han Duindam 
Cobelstraal 79, 23 13 KB Leiden. lel: 513 25 76 _, 

Bewonelleommissle Rijndljk/Meerburg (Ons Doer) 
mevr. C. Monfils 
Kannlstraat 1 2313 NN leiden tel. 5120859 

Bewonerscommissie Temmlndstraat e.o 
Dhr. J. van Glnkel 
Suringar,traat 20 2313 RV Lelden tel. 5141 704 

Woningbouwverenig ing Ons Doel 
Schuttersveld 65 2316 ZZ l eiden tel. 5222025 

Stichting ouderenwerk Zuid Oost 
Oppenheimstrnt 6 2313 JE Lelden tel S121512 
Professorenpad 1 2313 TA Lelden 
tel. S128183 (mundag en woensdag 9.00 • 10.00 uur) 

Dienst Milieu en Beheer van Gemeen Ie leiden 
Sector Wijkbehttr, wijk 3 
De Bult, Roomburgerweg 26 2314 XN leiden iel 5167615 

Politleburuu Zuid 
Vrijheidslaan ISI 2312 JT l e iden tel. 52S8822 / 5258823 

Buurthuis Cornelis Joppen1z 
Oppenhelmnraat 6a 2313 JE Leiden tel 5132462 

Openbare Ba11s1Chool Lorentz 
Van Volienhovenkade 19 2313 GG Leiden tel 5 141 777 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Volienhovenkade 1 S 23 13 GG leiden tel S 1309S8 

R.K. Basis!Chool Sint Joseph 
Oppenhe1mstraat 8 2313 JE leiden tel. 5132263 

Stichting Thu,szorg 
Burggr,venlaan 250 
WiJkverpleglng S 132754 (ma t/m vr 8.00·8, l 5. 13 00-13 30) 
Ouder- ,n kindzorg: 5146254 (d,, wo, vr 12.30-1300) 
Gezinsverzorg,ng: S 16136S (ma t/m vr 9 00-1 O 00, 13 00 
14.00) 

Naschoolse Opvang De Baslsbende 
Oppenheimstraat 2 te l. 5124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoeterwoudse11ngel 98199 tel 5124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggr,venlaan 17a tel 5121331 

Peuter,peelzaal Olleke Bolleke 
Oppenheimstraat 2 tel. 5131061 

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

Verzorgingshuis Lorentzhof 
Lorentzhof 1 2313 GA lelden tel. 5149545 

Vereniging ProfHsoren• en Burgemeestemvljk 
voorzitter. GIIIH L,ndheer, V.d.Waalutr. 57, tel.5127697 
secret11is: Ronald Stokkel, De Sitterlaan 43, tel. 5146665 
pennlngmeener: Hein reeuwen 
p/a Teeuwen Assurrantlfn, De S1tter1"n 89, tel. 514 99 67 
lid: Steven Blok. Stleltjesstraat 14, tel. S 14 30 19 

[v 
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AANMELDINGSKAART : 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- 1 Jans On 
en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt I Cobetst raat 60 
/1S,OO en kan worden overgemaakt op rekeningnummer I Tel. 5122486 

Voor ee n exclu sief 
kadootje en goed e 

kwaliteitswijn . 
SS.67.6S9 van de Postbank onder vermelding van Vereni- 1 
ging Professoren- en Burgemeesterswljk. Deze kaart zen· (( 

Tevens I 000 en I 
k ado-artikelen i11 

feesteltjke Kt!Schenli
verpakking 

den aan de secretMis, R. Stokkel, De Sitterlaan 43, 2313 TK 

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

ADRES: ..... .. ... .... .•.. ... •.. ... ..... .• .. ... ... ..•. .... •... .. ,. 

POSTCODE: ..... .. .... .. .... .. ... .. .. .... ... . ..... . .. ... .. ..... . 

TELEfOONNR: ...... .... ... .. ... ... .... ... . .. ... . .. .. .. .. ... ... . 

BANK-/ GIROREKENINGNR.: .. ..•. ... ... .... .. ... , ... ..• . ... .. 

HANDTEKENING: 1 

1 

~--------------------~ 
De volgende Wijkkrant verschijnt eind augustus. 

De Inzendtermijn van kopy en advertenties sluit op 
22 NOVEMBER a.s. 111 

Het adres Is: Werkgroep Communicatie. Jos Versteegen, 
Zoeterwoudseslngel 39, 2313 EJ leiden, tel. 513 03 88. 

Datum Activiteit Meer informatie op pag. 

30 augustus Openhuis in Jethro 
24 september Bewonersbijeenkomst in het buurthuis 
1 S oktober Opening Bibliotheek filiaal in de wijk 
25/26 oktober Weekeinden met activiteiten in het 
1/2 november kader van Chambres d'amls 

19 
17 
9 
3 

22 november Deadline van de wijkkrant nr. 9 20 

Elke maand. Klaverjassen In de Vredeskerk van 3 
14.00 • 17.00 uur 

Elke dinsdag Kinderbibliotheekbus In de Cobetstraat 
wssen 15.30 en 17.00 uur 

Elke woensd. Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk 
van 10.00 • 11.00 uur. Socii!teit voor 60-plussers 
in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 

Elke zondag Thee-rnlddag In Zorgcentrum Lorentzhof 
van 14.30 • 16.00 uur 

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

1 1 

De wijkkrant Is een uitgave van de Vereniging Professoren• 
en Burgemeesterswijk te Lelden. 

Redaktle: Frank Buurman(elndredactle), Thomas van Duin 
GIiies Landheer, Ronald Stokkel, Anna van der Most - van 
der Scheer, Steven Blok, Rlnny Kooi. 
Fotografie: Jos Versteegen 
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving 
Druk: Mostert & Van Onderen!, lelden 

Adres voor het Inleveren van kopy en advertenties: 
Zoeterwoudseslngel 39, 2313 EJ Lelden. 

Verenigingssecretariaat: De Sltterlaan 43, 2313 TK Lelden 
Postbankno. 55.67.659 

Ingeschreven In het register van de Kamer 
van Koophandel en fabrieken voor Rijnland 
onderno. 40448253 

BLOEMENKIOSK 

LAMMENSCHANS 

Tegenover srnunn ~,mmen,chan~ 
TEL 071 5 14 1 R 1 2 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen en planten 

GEOPEND: DINSDAG TIM ZATERDAG 
VAN 8.00 TOT 18.00 UUR 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

ZIJN POSTZEGELS 

JE LEVEN? 

WIJ VERZEKEREN 

BEIDE! 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-S 149967 


