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WIJKK 
Wijkvereniging behaalt grote overwinning 

Busbrug van de baan Kom naar de b 
ling van h ehande-

. et beste 

Er komt geen brug voor bussen over 
het Rijn- en Schiekanaal ter hoogte 
van het Van Vollenhovenplein. 
Tijdens overleg tussen de gemeente, 
de wijkvereniging en wijkbewoners 
over het bestemmingsplan maakte 
wethouder Tj. van Rij van ruimtel ijke 
ordening onlangs duidelijk dat een 
busbrug niet zoveel zin meer heeft in 
verband met ontwikkelingen rond de 
nog te bouwen wijk Roomburg. De 
busbrug was bedoeld als gedeeltelij
ke ontsluiting van de nieuwe woon
wijk aan de overkant van het water. 

Roomburg zal, aldus de wethouder, helemaal 
worden volgebouwd met omstreeks 1000 wo
ningen en niet gedeeltelijk, zoals aanvanke
lijk de bedoeling was. In het originele plan 
zou er ook een bedrijfsterrein worden aange
legd. Om de woonwijk behoorlijk te kunnen 
ontsluiten is het noodzakelijk geworden de 
Willem van der Madeweg en de Hoge Rijndijk 
daarvoor te gebruiken. Daardoor ontstaat 
een meer natuurlijke route, mede in verband 
met een eventuele toekomstige bebouwing 
van de Grote Polder in Zoeterwoude. 
Overigens wil de gemeente wel de mogelijk
heid openhouden om een f iets/voetgangers
brug over het kanaal aan te leggen. Die hoeft 
overigens niet noodzakelijkerwijs in de buurt 
van het Van Vollenhovenplein te worden 
aangelegd. Of die brug er daadwerkelijk 
komt hangt af van de ontwikkelingen in 
Roomburg. Het is mogelijk dat een beweeg
bare f iets- en voetgangersbrug financieel niet 

haalbaar is, maar het college van burgemees
ter en wethouders wil er wel naar blijven 
streven, in verband met het stimuleren van 
het fietsgebruik. 
Voor de wijkvereniging en de omwonenden 

betekent het niet door
gaan van de busbrug 
een grote overwinning. 
De brug was verreweg 

mmgsp/an in m-
commissie de raads-

Zie gemee~t b 
in Leids N' e erichten 

reuwsb/ad. 

de grootste steen des aanstoots in 
het nieuwe bestemmingsplan voor de wijk. 
De bewoners van met name de Meijerskade 
kunnen opgelucht ademhalen. Zij krijgen 
geen busbaan voor de deur. Het plan stuitte 
vanaf het begin op grote weerstand bij de 
wijkvereniging en de bewoners van de 
Meijerskade en de Uhlenbeckkade. Er werd 
gevreesd voor een toenemende verkeersover
last in de hele w ijk. Vanwege de aanwezig
heid van enkele grote verkeersaders, waaron
der de De Sitterlaan/Burggravenlaan en de 
Lammenschansweg, is de verkeersdruk in de 
Professoren- en Burgemeesterswijk toch al 

behoorlijk groot. 
Bestuurslid Steven Blok van de wijkvereniging 
is verheugd over de recente ontwikkelingen. 
,.De champagne kan w at ons betreft op tafel, 
maar toch zijn we nog niet helemaal tevre
den. Eigenlijk hoeft die beweegbare voetgan
gers- en fietsersbrug er wat ons betreft ook 
niet te komen. Dat is toch verspilling van ge
meenschapsgeld; er zijn al genoeg bruggen 
over het Rijn- en Schiekanaal. Bovendien kan 
je je afvragen of een dergelijke brug er uit 
oogpunt van verkeersveiligheid en sociale vei
ligheid er wel moet komen", aldus Blok. 

11 December 
Waarschijnlijk zal het bestemmingsplan op 
donderdag 11 december (aanvang 20.00 uur) 
in de commissie ruimtelijke ordening worden 
behandeld. Volgens Blok is het nog steeds 
noodzakelijk om die vergadering met een 
forse wijkdelegatie te bezoeken. ,.We hebben 
een behoorlijke overwinning geboekt, maar 
de strijd is nog niet helemaal gestreden." 
Naast de brug zijn er nog diverse andere pun-

vervolg "Busbrug van de baan" pagina 3 



Allegro ma non 
troppo 
\t".,·c1 11, soms ga ik er hrlcmaal i11 op. 

Parku rbdtrd, bcstt11um11gspla11, vt1lri:

l1t:id ÎIJ de tutJk, u 11 bn,g ot•tr ht t ka

naal, sptc/plaatst11, 'Kum t ntcr dt 

l'iocr', hcJrTcls "' u n 11ic11wc jieuc,wa/. 

1mg en ga =o maar dror. Xamt al da1 

tn:rk heb ik, i11drrdaad II madt l,,r al, 

ook nog ttn pnt'-llet:t'n ,,, 11it1 te wrgt• 

h71 tt11 baan. J.:orrom dn,k, d"'k, dn,k. 

Andante 
Allemaal echt boi1t11d, maar soms =011 

,k hiit.1 n "l ' ' u:cer dat klnnc blonde t•tt1· 

tµ U 1/lt11 :vrr. Dii l,r "'' :tt t.Utl lij J 

nm,"g 011Jer de 'tlmg,I' t•a11 : y11 motdtr 

kon gaan : 1ttt11, t'Dlltd1g guo11u11mcrd 

op de rurtld 11011 11111:i,k dit :id, bovt:11 

:ijn hoofd Olllt'OllrVI. 11/s ik m '11 ogen 

dicht dOl hoor ,k ht t wct-r: pia11os11i,cs 

van Raclm1a11i11ov; ht t t mdrloos polijs

ten van mo..."11ijke 1hH>PJtJ' b11 Bat h; 11oc

t11nics ro11 Chopi11. Ik :1t de pcdolw 

"''" die driftig 1<-arrk11 rngcdn1kt m ,,,, 

paar mou,n lottr obn,pt uwd,11 loigtla

un. En ik n1ik htt :«u hom 110 11 de 

k/a11kkast w,,r ... 

Allegro vivace 
Volgtttd jaar IS t r t1.·tn- tttl 'Kum1 uwr 

dt 1,·/0t•r ', maar tmt moeuu we ttll opti

maal butn11mi11gspla11 bewchttn, tt11 

ocaprabtl parkttrrtgimt afdni11gc11, 

:orgw dar it dtrtt>t gcwoa11 11"1ig Olltr 

straat ka11 111 vult II maar aau ... wam 

de bewonm l1tbbtn htt /aatstt uoord. 

• 
Gilles Landheer, voorzitter • 

Parkeren in de wijk?! 
'•~•il"' , .. m, h,od =•d< /rn -- -
gelegd aan de voorbereidingen resr, 
werkgroep "Parkeren· hard 
voor wijkkrant nr. 9, is de / 

aan het werk, om een actie !.flJN Ft 

op touw te zetten om de be· VOOR H~~ AllffN 
woners van de Professoren• OPtOSSEN eOEo 
en Burgemeesterswijk er at- PARKEERPRo~~tr 

tent op te maken dat on- f!.f '"""Pc•-• 
langs de Evaluatienota 
Parkeren is verschenen. En hopelijk 
heeft u uw kans waargenomen en 
heeft u massaal kenbaar gemaakt 
dat wij er in onze woonwijk niet op 
zitten te wachten om over een 
paar jaar te moeten betalen voor 
een parkeerplaats. 
Uit de Evaluatienota pa1ke1en 
blijkt. dat er binnen de singels vol
doende parkeergelegenheid is om 
de auto's, die in onze wijken over
last veroorzaken te plaatsen. Het 
lijkl een kwestie van geld te zijn: 
Zgn." langparkeerder1· willen niet 
zoveel parkeergeld betalen, terwijl 
de gemeente van haar kant absurd 
hoge bedragen rekent voor het uit• 
geven van een vergunning aan be
drijven. 
Wij hopen dat de gemeente zich 
naar aanleiding van ons protest re
aliseert, dat problemen niet opge
lost worden, door de bewoners van 
een aantal wijken buiten de singels 
met een probleem op te zadelen. 

te voeren beleids• 
plan leven voor de gemeente een leuk 
financieel plaatje op, maar voor u en 
uw bezoek is dit duidelijk niet f inan
cieel neutraal! 
En als het dan zo zal zijn dat een par
keerrestrictie onvermijdelijk os, hebben 
jongeren < 27 jaar dan ook geen recht 
op een vergunning? En heeft elk huis
houden maar recht op één vergun
ning? 
Er is in onze wijk nog al wat bedrijvig
heid. Noem maar eens de sportvereni
gingen e.d. En de scholen? Krijgen 
leerkrachten een ontheffing? 
Houdt u ook uw blik op het gemeente
bestuur? Of wilt u juist het patkeerres
trictiegebied zo snel mogelijk inge
voerd zien in uw straat? Of heeft u 
misschien dé oplossing voor het pro
bleem? Schrijf ons: Werkgroep Parke
ren, Zoeterwoudsesingel 39, 2313 El. 
Wij houden in wijkkrant nr. 10 een 
plaatsje voor u vrij! • 

Kerstboom op de Zeeman/aan 
Ook d it j••r z•I de 
winkelierJ~reni
ging V•n ' t Hoff
straat en Zeeman
/aan In samen~r
king met de wijk
vereniging de 
grooate kem
boom van Leiden 
p laatsen in het 
plantsoentje aan 
de Zeeman/aan. 
Op vrijdag 12 de
c•mber om 17.00 
uur zullen de lam
pen in de kem
boom worden 
ontstoken . 
Koml d•t zien. 

Mogelijk belangenvereniging voor 
opgeknapt Roomburgerpark 
De gemeente Leiden wil het 
park Roomburg opknappen. 
Van deze opknapactiviteiten 
heeft men al iets kunnen mer
ken. Er ligt een hoge kleidijk in 
het park en langs de oevers 
van de "sloot· is men aan het 
ophogen geweest. 
Belangstellenden in de buurt 
van het park Roomburg wer
den onlangs door de gemeente 
uitgenodigd om lid te worden 
van een projectgroep, waar
mee de gemeente over de 
plannen gaat praten. Een tien

De leden van de pro1ectgroep zijn 'op locatie' 
om het Roomburgpark te ~k11ken. 

tal bewoners in de wijk en de 
buurtvereniging hebben zich als be
langstellenden aangemeld. 

Op 24 oklober heeft de eerste be· 
spteking plaatsgevonden in het 
Stadsbouwhuis. Van de gemeente 
waren mevrouw E. Middelkoop en de 
heer F. Kalfshoven aanwezig. Deze 
eerste bespreking had het karakter 
van een eerste kennismaking. De ge
meente vindt dat men iets aan het 
park moet doen: hier en daar moet 
het t errein worden opgehoogd en de 
drainering moet worden vernieuwd. 
Bovendien worden een speeltuin en 
een Jongeren Opvang Plaats (JOP) 
aangelegd. Alle noodzakelijke activi• 
teiten wil men zo veel mogelijk op 
elkaar afstemmen. Omdat er nog 
geen echt plan is gemaakt wil de ge
meente de bewoners er vanaf de al
lereerste fase van planvorming bij 
betrekken. Men verwacht dat pas in 
het voorjaar van 1998 de eerste acti
viteiten kunnen worden uitgevoerd. 
Als men extra bomen wil aanplanten 
zou dit mogelijk vanwege het groei
seizoen pas in de winter van 1998/99 
kunnen gebeuren. 
De aanwezigen gaven aan waarom 
zij geTnteresseerd zijn in het meeden
ken over de plannen met het park: 
men vindt het een mooi park; het is 
er heerlijk rustig en men kan er fijn 
wandelen, het moet een park zijn 
voor jong en oud, de biologische 
waarde moet worden verrijkt, er ho
ren geen fietsers en brommets in het 
park, een extra wandelpad langs het 
grasveld zou fijn zijn. 

Op droe november heeft de project
groep het park bezocht. Tijdens dit 
bezoek kwamen de wensen van de 
buurtbewoners naar voren. Na af
loop werd er aan de hand van teke
ningen in het buurthuis Cornelis 
Joppensz nagepr aal. Met name werd 
de plaats van de speeltuin nog eens 
kritisch bekeken. Mevr. Betty de Wolf 
Nicolai (bestuurslid van de Leidse 
Bond van Amateur Tuinder1)gaf aan 
hoe de ecologische waarde van het 
park zou kunnen worden verhoogd. 
Zij stelde zelfs voor een belangenver
eniging op te richten (een belangen
vereniging als onderdeel van de 
buurtvereniging, is dat iets?). Het na
gesprek was zeer conslructief. Veel 
wensen van bewoners kunnen wor
den gecombineerd. Zoals bekend is 
een aantal bewoners niet blij met de 
komst van de speeltuin. De aanleg 
van de speeltuin kan misschien zoda• 
nig worden uitgevoerd dat het voor 
hen nadelige effect wordt geredu
ceerd. 
De gemeente weet inmiddels wat de 
omwonden willen en gaat nu een te· 
kening maken van de plannen. 
Waarschijnlijk zal de projectgroep 
eind december weer bijeenkomen. 
In de toekomst hoopt men in 
Cornelis Joppensz te vergaderen, 
dichtbij het park en voor velen geldt 
ook: dichtbij huis. Ook probeert men 
met de planning van de vergaderin
gen rekening te houden met het feit 
dat een aantal bewoners ove1dag 
verplicht ingen heeft. • 

vervolg ·ausbrug van de baan" 

ten in het nieuwe bestemm,ngsplan 
waai de w11kveren1ging niet tevreden 
over is Zo hgt er nog steeds het plan 
voor de bouw van zeven woningen op 
de plaats van de gymzaal aan de Du 
Rieustraat. Die bouw zal ten koste gaan 
van een speelterrein. De eigenaar van 
de gymzaal, het Aquino College, wil de 
grond zo duur mogelijk verkopen om 
een uitbreiding van de school elders 
mogeliJk te maken. Wethouder van Rij 
liet doorschemeren dat er wellicht valt 
te praten over de bouw van minder wo• 
ningen, zodat het speelterrein gespaard 
kan bli1ven en eventueel zelfs uitge
breid. 
Als d• behandeling in de commis• 
sieverg"dering doorgaat ui de ge
mHnterHd het bestemmingsplan 
in de verg"dering v"n dinsd"g 16 
december vu tstellen. 
Dan zijn nog wel bezwaren mogelijk bij 
de provincie en in het uiterste geval bij 
de Raad van State. • 

Procedure 
bestemmingsplan 
Voorontwerp 
tl- Inspraak 

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

Burgemeester en Wethoudets 
Ontwerp 
tl-Zienswijze indienen boj 

Gemeenteraad vier weken 
• Raadscommissie • mondeling 

toelichten 
• Gemeenteraad - vaststellen 

Vastgesteld bestemmingsplan 
• Bedenkingen Indienen bij 

Gedeputeerde Staten vier ~ken 
- Gedeputeerde Staten - hoomt• 

ting 
- Gedeputeerde -Staten - goed

keuren 
Goedgekeurd bestemmingsplan 

(treed in werking tenzij verzoek
om schorsing) 

• Be1oep bij Raad van State 
zes weken 

• Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State • hoorzitting 

• Afdeling Bestuumechtsspraak 
Raad van State · uitspraak 

. 



de Zonneboom 
c11rs11s en opleidi11gsce11tr11m 

Een geheel vemie11wd wrs11s en opleid i11gs
seizoe11 staat vanaf ;a1111ari voor de ,leur! 

1 

Laat II inspireren en vraag het nieuwe 
progra111111aboek;e aan ... 

EH,F.NZINNIG EN EIGENTIJDS! 

• cursussen 
- Open Ateliers; diverse technieken en 

dagdelen 
- Moderne Kunst; Verleden, heden en 

toekomst 
- Meubelmaken 
- Boetseren 
- Hoe maak ik een zelfportret 
- Koorzang 
- Hand in hand met de Goden van het 

oude Egypte 
- Wat hebben filosofie, ast ro logie en 

reïncarnatie met elkaar te maken? 
- Vuurwerken - smeden 
- De Vri j Kunstzinnige Jaren 
- Zomercursussen in Zeeland 

• voorstelli11ge11 
- Clownsvoorstelling voo r jong en oud 
- Concert: Avantgarde - improvisatie 

• excursie 
- Lezing en excursie: 'Joseph Beuys' - Schloss 

Moyland 

• workshops 
- Autobiografisch schrijven 
- Volkssprookjes; bron van inspiratie 
- Improviserend vertellen 
- Klank - toon - spel en beweging 

• lezi11ge11 

\. 

- Venus en Mars 
a 700 jaar zal de laurier weer bloeien ... 

(de Katha ren) 
- De nieuwe inwijdingsweg van Christian 

Roscnkreutz (de Rozenkruisers) 

Voor meer informatie: 
de Zonneboom 
cursus e11 oplci<li11gsce11tm111 
De Laar tlt• Kn11rm rrnnr 5 23 13 /5 Leidet1 
1t•/t'(oo11 0715 12 31 37 

kleine moeite, 
GROOT PLEZIER! 
Voor de distributie van de wijkkrant hebben we een groep en• 

thousiaste personen, die er 3 à 4 maal per jaar voor zorgt, dat 
u op de hoogte gehouden wordt van de gebeunenissen in uw 
wijk. Elke bezorger heeft haar of zijn eigen wijk. Wanneer een 
van de bezorgers een keer verhinderd is, komt het er vaak op 
neer. dat een ander 2 "wijken" rond brengt. Graag zou ik een 
"reserve" lijst hebben, waar ik in geval van nood op terug kan 
vallen. Dus bent u in de gelegenheid om incidenteel een wijkje 
voor uw rekening te nemen? (Het vergt" 2 uunjes en kinde
ren vinden het vaak ook heel leuk om mee te helpen), meldt u 
dan aan bij Gerda Versteegen tel: 5130388. • 

0 REMEDIUM 

PRAKTIJK VOOR LEER· EN GEDRAGSPROBtEMEN 

drs. Digna Schijffelen 

Onderw ijs- en Ontwikkelingspsychologe. 
Lid NIP. • 

Burggravenlaan 1, Leiden 
Tel. 07 1 514 07 12 

E. Roodnat - Schreuder FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

23 13 JP Leiden 

tel.: 071 - 514 I 002 

Comfortabel 

;· 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

De Ambassadeur maakt dat 

taxi-rijden weer 

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

Speeltuin De Speelschans in 1998 open 
Het is zo verl Er komt een speeltuin in 

de wiJk! In oktober heeft de gemeente 
Leiden ingestemd met de aanleg van 
een avontuurlijke speeltuin in het 

Roomburgerpark. De aanleg wordt ge
combineerd met de herinrichting van 
het park door de Dienst Milieu en 
Beheer. Inmiddels is ook de bouwver
gunning verleend. 

BiJna vier jaar geleden werd de Speel• 
tuinvereniging Professorenwijk, Burge
meesterswijk en Rijndijkbuun opgericht. 
Doel van de vereniging was, en is nog 
steeds, het oprichten en instandhouden 
van een speeltuin en het organiseren 

van ontspanningsactiviteiten voor de 
kinderen in de wijk. In de afgelopen ja

ren is daarom door het bestuur van de 
vereniging intensief overlegd met de 
Dienst Milieu en Beheer en de Dienst 
Cultuur en Educatie (Afdel ing Welzijn). 
Met het opstellen van een ontwerp vo
rig jaar voor een half-open speeltuin, de 
eerste in Leiden. werden de plannen al 
concreter. Eveneens vorig jaar onthulde 
de toenmalige wethouder Hans de 
Goede de naam van de speeltuin: De 
Speelschans. Maar ook de kinderen zijn 
in deze periode niet vergeten. Het ei
eren zoeken op Tweede Paasdag, ge
combineerd met een toneelvoorstelling 
of het optreden van clowns. is al een 
goede tradit ie geworden. 

De komende herinrichting van het 
Roomburgerpark is voor de gemeente 
aanleiding geweest om opnieuw te zoe
ken naar financiering voor de speeltuin. 
Die is nu gevonden. De gemeente stelt 
/ 175.000,- beschikbaar voor het geschikt 
maken van het terrein (grondwerk. 
groenvoorziening), het aanbrengen van 
basisvoorzieningen (hekwerk, betege
ling) en de aanleg van een skeelerbaan 
en een skanbaan. De skanbaan is een 
parcours bedoeld voor op afstand be
stuurbare autootjes. Vorig jaar hebben 
kinderen van de Naschoolse Opvang De 
Basisbende deze skanbaan gewonnen in 
het kader van het Kinderpani
cipatieproject 'Kinderen spelen mee'. 
De speeltuinvereniging heeft de ge
meente toegezegd zich in te zetten voor 
de werving van / 100.000 .-. Dit geld is 
bedoeld voor de aanschaf van de overi-

ge speeltoestellen. De vereniging wil d it 

geld bij elkaar krijgen door bedrijven in 
de buun te benaderen, door fondsen 
aan te schrijven en door bijdragen van 
paniculieren uit de wijk, waaronder ui
teraard de leden van de vereniging. 
Binnenkon wordt begonnen met de be
drijven en de fondsen, begin volgend 
jaar volgen de wijkbewoners. Overigens 
zijn al enkele speel toestellen (klimtoe
stel, draaischijf. hobbelpaard) beschik
baar gesteld door andere speeltuinen 
die momenteel worden heringericht in 
verband met de nieuwe veiligheidseisen. 
Deze speeltoestellen worden binnenkon 
opgeknapt door De Zijl Bedrijven. Het is 
de bedoeling van de gemeente om nog 
dit jaar te stanen met de herinrichting 
van het park. De werkzaamheden zou
den dan in de loop van het voorjaar 
kunnen worden afgerond. Daarna kun
nen de eerste speeltoestellen worden 
geplaatst. 

Om deze heuglijke ontwikkeling te vie
ren organiseen de speeltuinvereniging 
in samenwerking met de Naschoolse 
Opvang De Basisbende op 23 december 
een grote Kerstkinderkermis. Van 13.00 
tot 16.00 uur kunnen kinderen in het 
Buunhuis Cornelis Joppensz en in de na
bijgelegen gymzaal (gymschoenen mee• 
nemen) zich vermaken met snotgurken, 
hekswerpen, achteruittrapfieu en en tal• 

loze andere attracties. De toegang is 
gratis. Kom ook en maak van de kermis 
een groot feest! De Kerstkinderkermis 
wordt financieel gesteund door de 
Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk en mede mogelijk 
gemaakt door de Dienst Milieu en 
Beheer van de gemeente Leiden. 

Het real iseren van een speeltuin kost 
veel t ijd, energie en geld. Wij doen 
daarom een beroep op alle w ijkbewo
ners om hieraan een bijdrage te leve
ren. Dit kunt u op drie manieren doen. 
Ten eerste door l id te worden van de 
speeltuinvereniging. Op d it moment 
hebben we ongeveer 150 leden met in 
totaal meer dan 250 kinderen. Ten 
tweede kunt u zich aanmelden als vrij
williger. Neem daarvoor contact op met 
Thea Jasper (De Sitterlaan 77, tel. 
5126356) of Frans de Haan (Van der 
Waalsstraat 25, tel. 5126818). Tenslotte 
is het uiteraard ook mogelijk een finan
ciele bijdrage te leveren. Deze bijdragen 
kunnen worden geston op de bankre
kening van Speeltuinvereniging 
Burgemeesterswijk, Professorenwijk en 
Rijndijkbuun (VSB-bankrekeningnr. 
88.75.60.415; het is mogelijk om van 
een girorekening direct op deze bankre
kening te stonen). Alvast hartelijk dank 
en tot ziens op 23 december! • 

Frans de Haan 

Het was feest in de Wasstraat 
Het plan leefde ar jaren, maar 
op 6 sep tember j.l. was het 
straatfeest in de Wasstraat ein
delijk een feit. Velen hielpen 
mee met de organisatie; het 
'programma' bood voor elk wat 
wits. Een kleurwedstrijd en spel
letjes voor de kinderen, een bar
beque en gezellig op het geïm
proviseerde terras zitten voor de 
ouderen. Onder het genot van 
een drankje en eigen gemaakte 
cake, en salades leerde men el
kaar (beter} kennen. Ook was er 
een kraampje 'voor een goed 
doel'. De tweede-hands-spuUe
tjes van de dames Monhemius 
brachten /100,- op voor de 
Stichting Amivedi. Een geslaagd 
feest, volgend jaar organiseren 

we het weer! Nttltjt Grotntvtld 



Staande ovatie voor 11Kunst over de v1o·er11 

Eigentijdse muziek t 
"Vrolijk en inspirerend. Mooi 1 Een waagstuk was het wel! Wijkgenoten vragen hun huis 

open te stellen voor onbekende bezoekers. Weliswaar mu
ziekliefhebbers en mensen die nu eens een ander 'verhaal' 
komen halen, maar toch. Het waren deze eerste keer uitein• 
delijk acht locaties waar uitvoeringen plaauhadden. 
Driehonderd Mzoekers kwamen er langs. Betaalden netjes 
hun paar gulden die in een koekbhk verdwenen, en luister
den en keken. Na afloop kon er nu eens worden gepraat, 
niet alleen met onbekende buungenoten, maar ook met de 
Afrikaanse gitarist, de violiste en de 'directeur van het 
theater'. De samenwerking van de wijkvereniging en 'lelden 
Cultuurstad' sloeg duidelijk aan. BiJzonder Is het ook wel als 
je duidelijk hoorbaar moet antwoorden om een toegift los te 

Rennaisancemuziek 

krijgen, of als de hond des huizes 
halverwege afgevoerd worden 
omdat hij toch echt mee wil zin· 
gen. En ook de kindenjes die rond 
het huis rennen en met hun neus 
tegen de ramen zich verbazen dat 

het nou nog niet is afgelopen. 
Heel speciaal was het dus allemaal 
en dat vindt je ook terug in de re
acties die hiernaast staan afge
drukt. Volgend jaar zijn we er 
weer. Dan zonder 'l eiden Cultuur
stad', maar hopelijk met nog meer 
sponsors. Het is namelijk niet al
leen een evenement in de wijk en 
voor de wijk, maar vooral ook 
dóór de wijk. Begenadigde zan
gers en getalenteerde pianisten 

"Een nachtegaal deze zange• 
res en de luit daarb11 perfect• 

hebben we in de wijk, maar een 
strijkkwartet zullen we van buiten 
moeten halen. Maar ach wat van 
ver komt is lekker. 

Sterke verhalen 
" Een voor mij ongebruikelijke kunstvorm, zeer de moei• 
te waard en ik ben blij dat ik het mee mocht maken· . 
"Wij waanden ons in de sprookjes van 1001 nacht. He• 
laas is het beperkt gebleven tot drie mooie verhalen · . 
" Deze vorm van Kunst was voor mij een zeer prettige 

ervaring•. 

"Het leuke hier was 
dat het echt tussen 
de schuifdeuren was 

' \ en geen sche,d,ng po
dium/concenzaal·. 
" Práchtige muziek, 
schitterend gewoon· . 

Mirjam Goddijn onl• 
ving alle inschrijvingen. 
Zij moest vaak u,tver 

kocht 'verkopen'. -

I 

Bis! Ben erg benieuwd naar de 

Alternatief Eveline 
uitvoering van m'n stuk.• ~ 

" Prachtig stuk en uitvoering• • 
"Muziek wordt hoge muziek". ~-" Klassiek en toch vlot gebracht, zeer bij· 

zonder, ik heb ademloos zitten luisteren• . 
"Geen Collegium Musicum, maar 'n pas
sende ambiance terug naar de Renaissan

ce, was een 
zeer waar• 
dog alterna
tief, zelfs 
zoonlief 
van 4,5 jaar 
was onder 
de indruk 
van de luit 
muziek". 

Van Barok tot Bartok · zo muziek te horen in een huose
liJke omgeving geeft oorstrelend 
plezier! " 
"Muz,ek voor het oor, via han 
voor de buun·. 
"Prachtig gespeeld, wat mij be
treft voor herhaling vatbaar•. 

---------- ''Wereld"muziek 

-

' ' " Heel mooi. Ik beleefde de muziek veel intenser 
dan bij grote concerten, ook een stuk gezelliger in 
een warme huiskamer. Huos en zanger/gitarist 
vormden een heel goed geheel". 
"Mooi! Heel melodieus en 'uit êên stuk' ". 
" Mijn eerste kennismaking met Afrikaanse mu
ziek: ik heb het 'doorleefd' ". 

Europese klassieke volksliederen 

· sprankelend. Echt een kamer
concen· . 
" Op een positieve manier ' terug 
naar vroeger"'. 

"In een knusse, ontspannen sfeer 
luisteren naar vrolijke en serieuze 
volksliederen; lekker anders! 
Hollende kinderen in de tuin op 
de achtergrond complementeren 
de sfeer·. 
" Heel leuke sfeer, mimiek en mu
ziek en lof voor de piano· . 
" Heel mooi. Ravel hoogtepunt !" 

[JJ[1fI![f [K[!f)[l[E 
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Nieuwbouw voor Peuterpalet 

Duurzaam bouwen voorbeeldproject 
Op 21 oktober jongstleden konden de 
bewoners van de Oppenhe,mstraat hun 
auto's niet in de straat parkeren. Reden 
hiervoor was het verwijderen van de 
portocabins, een tijdelijke dependance 
van kinderdagverblijf Peuterpalet. Met 
zeer grote kranen, die over speciaal ge• 
legde vlonders reden, werden de keet• 
ach1ige bouwsels die dag onder grote 
publieke belangstelling verwijderd. 

De hoofdvestiging van Peuterpalet is 
nu nog gehuisvest aan de 
Zoeterwoudsesingel. De afdeling 
Accomodaties van de dienst Cultuur en 
Educatie heeft plannen ontwikkeld 
voor een nieuw te bouwen kinderdag• 
verblijf aan de Oppenheimstraat. wat 
vanaf medio 1998 opvang moet bieden 

ZAALBERG MAKELAARDIJ 
Korevaarslraat 35. 2311 JT Leiden 

Tel. 071 • 5149147 
Fax. 071 • 5128257 

Privé H. Zaalberg 
Sllterlaan 72. 071• 5124691 

aan zes groepen jonge kinderen. 
Bijzonder aan het nieuw te bouwen 
kinderdagverblijf is het feit dat het om 
een "duurzaam bouwen· project gaat. 
Duurzaam bouwen staat voor een 
bouwwijze, waarin het milieu zoveel 
mogelijk wordt ontzien. Een paar voor• 
beelden: 
In di t project is de energieprestatie 
13% beter dan de wettelijke eis. Het 
ontwerp dankt zijn energiezuinigheid 
aan een aantal maatregelen. Zo wordt 
het gebouw voorzien van gebalanceer• 
de ventilatie met warmteterugwinning 
en zijn de HR ketels geschikt voor aan
sluiting op zonnecollectoren. Verder 
krijgt het gebouw vloerverwarming. 

Voor het spoelen van de toiletten 

Tusstn de 
gymzaal, die 
naast het 
buurthuis st••~ en het 
gebouw van 
de naschoolse 
opvang wordt 
het ni~uwr 
Peuterpalet 
gereal11eerd. 

wordt regenwater gebruikt. Het hier• 
voor benodigde regenwater wordt op
geslagen in een kelder van 25 m3. Voor 
gebruik wordt het water drie keer ge· 
filterd. 
Door het ontwerp kan het daglicht 
d iep doordringen in het gebouw. Dit 
maakt dat er m,nder kunstltcht en ver• 
warming nodig is. Ook geeft d,t de jon· 
ge bewoners een vei liger en behaaglij• 
ker gevoel. 

Omgeving. 
De bomen op het terrein zullen zoveel 
mogelijk worden gespaard. De bomen 
die wel moeten verdwijnen zullen voor 
zover mogelijk worden verplant. Op 
het speelterrein zal de hoeveelheid ver· 
hard oppervlak beperkt blijven. De be• 
planting van de buitenruimte zal be· 
staan uit inheemse flora, die hoort bij 
de bodem. Tenslotte zal er bij het on• 
derhoud van het speelterrein geen ge· 
bruik worden gemaakt van best rij· 
dingsmiddelen. 

De gemeente Leiden heeft reeds in een 
vroeg stadium overleg gevoerd met 
energie-adviesbureau Kroon over het 
nemen van duurzaam-bouwen maatre· 
gelen. Door deze aanpak kon het 
Leidse architectenbureau Bruins 
Soedjono veel zaken al in de ontwerp· 
fase inpassen. In mei is dit plan u itge• 
roepen tot Voorbeeldproject voor 
Duurzaam Bouwen. Ook de aparte 
vormgeving maakt het misschien inte· 
ressant om in de toekomst eens langs 
het gebouw te lopen of de werkzaam• 
heden te bekijken. • 

Uw makelaar voor Leiden en Omstreken. 

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, taxalies, hypolheekadviezen, 
oriëntatie• of zoekopdrachten, wij hebben de kennis voor U in huis. 

Taxaties binnen 48 uur. Ook bedrijfshuisvesting. 

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

Fietsenstalling lammen
schans in gebruik genomen 
Fietsen kunnen sinds kort veilig worden 
gestald bij station Lammenschans omdat 
de bewaakte fietsenstalling in gebruik is 
genomen. Het gebouw, dat bijna een 
miljoen gulden heeft gekost, werd op 

zijn er nog enkele 
fietskluizen gehand• 
haafd, evenals enke· 
Ie fieuenrekken voor 
de fietsers die de 
gok nog willen ne• 
men. De stalling 
wordt geb ploiteerd 
door De Zijl 
Bedrijven. Deze 

14 november door wethouder Tj. van Rij 
geopend. Bij sommige omwonenden 
bestond aanvankelijk enige weerstand 
tegen de stalling omdat het gebouw, 
dat links van de trap staat, te massaal 
zou worden. Dit blijkt in de praktijk 
nogal mee te vallen: de stalling valt in 
het niet bij de massieve spoordijk, die er 
al vele jaren ligt . Met zijn roodbruine 
bakstenen muren en halfronde groene 
dak is de stalling zeker geen dissonant 

heeft al enkele stads
fietsenstallingen onder haar hoede. 
De belangstelling voor de fietsenstalling 
is erg groot. Er zijn al meer dan 100 
jaarabonnementen verkocht. In totaal 
kunnen er meer dan 300 f ietsen staan. 
Helaas is de helft van de plaatsen een 
'verdieping' hoger, zoals gebruikelijk bij 
dit soort stallingen. Dat betekent dat er 
een behoorlijk krachtsinspanning nodig 
is om de fieu hoog te plaatsen. De be· 
heerders zijn Koos Boot en Martin van 
Zijl. De stalling is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 6.00 tot 20.00 
uur en in het weekeinde van 8.00 tot 
20.00 uur. Verruiming van de opening• 

stijden in de avonduren zit er niet in. 
Wie laat terugkomt zal moeten probe· 
ren een kluis te krijgen. 

in de omgeving. Het bewaak te onderko• 
men voor fietsen is betaald door NS, ge• 
meente en provincie Zuid-Holland. 
Met de komst van de stalling is hopelijk 
een einde gekomen aan het grote aan• 
tal fietsendiefstallen op het Kamerlingh 
Onnesplein. Alleen de huurders van de 
fietskluizen, die er stonden, waren er 
vroeger zeker van dat hun rijwiel er nog 
stond als ze terugkeerden. Overigens 

-
STEMPELKAARTACT/E 
van de winkeliers aan de Van 
't Hoffstraat en Zeeman/aan 

Vrijdag 28 november is de Stempelactie van 
start gegaan van de deelnemende w inkeliers 
die op pagina 12 van deze Wijkkrant vermeld 
staan. De actie duurt tot en met 24 december. 
Bij iedere besteding van / 5,· bij een deelne• 
mende winkelier aan de Van 't Hoffstraat en 
de Zeemanlaan, ontvangt u GRATIS een stem• 
pel. 
Reeds bij 10 stempels is uw stempelkaart vol 
en levert u hem in bij een van de deelnemen• 
de winkeliers. 
U mag ui teraard zoveel kaarten inleveren als u 
wilt, want iedere volle kaart geeft kans op één 
van de meer dan honderd prijzen. Of op de 

HOOFDPRIJS: KLEUREN T.V. 

Op zaterdag 27 december a.s. w ordt de trek• 
king gehouden, waarna de lijsten met w in• 
naars op de diverse etalageruiten komen te 
hangen. 

Voor het gebruik van de stalling wor· 
den NS-tarieven gehanteerd: 1,75 gul• 
den per dag, 6 gulden voor een w eek• 
kaart, 17,50 gulden voor een maand• 
kaart en 150 gulden voor een jaarkaart. 
Informatie: De Zijl Bedrijven, telefoon 
071 -5352470. Met het gereedkomen 
van de fietsenstalling is de opknapbeurt 
van stat ion Lammenschans en de direc• 
te omgeving vrijwel afgerond. Er wordt 
alleen nog een speelplaats voor de 
kleuters aangelegd. • 

Maak gebruik van de Boek-aan
huis-dienst 
De bibliotheek Leiden biedt lezers 
die n,et in staat zijn zelf naar de 
bibliotheek te komen een extra 
service: de Boek-aan-huis-dienst . 
Door gebruik te maken van deze 
service krijgt u de gewenste boe· 
ken thuis bezorgd. 
De Boek-aan-huis-dienst is be· 
stemd voor iedereen die: van Ie· 
zen houdt, zelfstandig woont en 
niet zelf naar de bibliotheek kan 
komen door ziekte of handicap. 
Als u gebruik w ilt maken van deze 
dienst kunt u contact opnemen 
met de bibliotheek. Eerst komt 
een medewerker bij u op bezoek. 
Deze vertelt u wat de bibliotheek 
te bieden heeft en vraagt welke 
boeken u graag leest. Vervolgens 
zoekt de bibliotheek een vrijwilli· 
ger, die geregeld bij u langs komt 
om boeken te brengen en weer 

op te halen. Met deze vrijwilliger 
maakt u afspraken hoe vaak en 
wanneer u boeken wilt hebben. 
Alle boeken van de Bibliotheek 
Leiden zijn beschikbaar voor lezers 
van de dienst zoals: 
• detectives, streek·, historische· 
of literaire romans, 
• informatieve boeken over o.a. 
dieren, planten, handwerken, 
• groot-letter-boeken en gespro
ken boeken op geluidcassettes. 
Om gebruik te kunnen maken van 
de Boek-aan-huis-dienst heeft u 
een geldig abonnement nodig. Di t 
kost/ 26,· per jaar. Een catalogus 
van de groot-letter-boeken is te 
koop voor/ S,·. 
U kunt zich opgeven voor de 
Boek-aan-huis-dienst door te bel
len naar de Openbare Biblio theek 
leiden, tel. (071) 514 99 43. 



1Buurtbewoners zijn veel bewuster gew orden1 

Een verrassend stukje naoorlogse Professorenwijk wordt 

gevormd door twee kades: de Uhlenbeckkade en de 

Meijerskade. Daar tussen ligt een rustiek plantsoen met een 

water dat aansluiting heeft op de Van Vollenhovenkade. Op 

van twee jaar) verhuisde ze kort na de 
oplevering in 1959 van een kleine, 
maar gezellige won,ng in onderhuur 
aan de Jan van Goyenkade naar deze 
ruime nieuwbouw. In de jaren daarna 
werden er nog twee kinderen gebo• 

de wijkplattegrond is mooi te zien dat deze voormalige sloot ren. 

doorliep tot het water aan de Van de Sande Bakhuyzenlaan. 

Oorspronkelijk had de bekende 
Haagse projectontwikkelaar Hillenaar 
eind jaren vijftig 88 middenstandswo• 
ningen willen realiseren in het gebied 
van de drie kades. Vooral vanwege de 
relatief hoge grondprijs, 40 gulden per 
vierkante meter in plaats van de 12 
gulden die elders in Leiden gebruike· 
lijk was, dreigden de woningen echter 
20 duizend gulden duurder te worden 
dan voorzien. Hierdoor daalde de inte· 
resse zodanig dat uiteindelijk slechts 
12 woningen uit dit oorspronkelijke 
plan zijn gebouwd: aan de Meijers• 
kade. 

De prijs varieerde tussen de 43 en 47 
duizend gulden. 
De reeds geplande groenvoorziening 
tussen de twee kades is gebleven, 
maar aan de overkant, de Uhlenbeck
kade, werden door een andere project• 
ontwikkelaar goedkopere woningen 
neergezet. Tegenwoordig zijn alle wo• 
ningen in dat gebied zeer geliefd, mis• 
schien in de eerste plaats vanwege de 
groene omgeving, zowel het plantsoen 
als het park Roomburg. 
Een van de bewoners van het eeme 
uur is mevrouw P.A. Emanuel. Met 
haar gezin (echtgenoot en een kind 

Schuilen 
'Wij waren echte stadsmensen. We 
hadden gestudeerd in Leiden en wil
den het liefst in de binnenstad bli1ven 
wonen. In de studentenetage kon dat 
niet met een kind erbij. Het was overi• 
gens wel knus, met een echte bedste• 
de. Voor een zelfstandige woning in 
de binnenstad kwamen we niet in aan• 
merk ing. Mijn man was onderweg om 
te kijken naar een mogelijke woning in 
Leiderdorp. Op de terugweg moest hij 
schuilen voor de regen. Dat deed hij 
aan de Meijerskade en daar ontdekte 
hij dat enkele opgeleverde woningen 
aanzienlijk in prijs verlaagd waren. on
der andere door subsidie. Dat scheelde 
wel 10 duizend gulden. We hebben er 

EM foto ui t 1965 met 2 kinderen v•n de f•milie Em• nuel en 2 kinderen van de familie In 't Veld op de Meijerskade. 
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Mevrouw 
PA Emanuel 

niet lang over geaarzeld, hoewel het 
plotseling wel wat verder van de bin
nenstad af was.' 

Oorspronkelijk is mevrouw Emanuel 
geboren en getogen in wat toen heet• 
te Nederlands-Indië. Ik wilde als kind 
biologie studeren, maar vader vond 
rechten beter, dat was korter. Toen 
ben ik in 1939 alleen naar Nederland 
gekomen om in Leiden te gaan stude• 
ren. Dat was een logische keus. ook 
voor ons in Indië: Leiden had een goe· 
de naam, zeker als het om rechten 
ging. Mijn latere echtgenoot heb ik op 
de universiteit ontmoet. Nadat ik een 
aantal jaren gewerkt had. zijn we ge• 
trouwd en vanaf ons eerste kind ben ik 
thuis gebleven.' 
'In de jaren zestig woonden we hier 
natuurlijk met allemaal jonge gezin
nen. Verschillende huisvrouwen hiel
den koffieochtenden, maar daar werd 
ik nooit voor uitgenodigd, evenmin als 
mijn buurvrouw. Maar die werkte wel 
buitenshuis. Ze vonden mij kennelijk 
toch anders en er niet helemaal b ij ho
ren door mijn opleiding. " U zult ons 
toch wel anders vinden, u heeft gestu• 
deerd". zeiden ze dan. In die t ijd werd 
er opgekeken tegen diploma's. Die 
verschillen zijn tegenwoordig veel min
der. Hoewel ik me buitengesloten 
voelde door de buurvrouwen, vond ik 
het tegelijk ook niet erg. Ik hield niet 
zo van die kwebbelontmoetingen. 
Overigens kon ik verder goed met ie· 
dereen opschieten.' 

Oudercommissie 
'Mijn kinderen gingen hierachter naar 
de kleuterschool en daarna naar de 
Oppenheimschool. Die heet nu anders. 
Ik ben jarenlang actief geweest in de 
oudercommissie van die lagere school, 
in al de jaren dat mijn drie kinderen 

~uad/~vneu:n~=--
Wij'l<genoot Thoma - -~/l, 

daar waren. Dat vond ik heel leuk. Je 
wilt toch graag weten wat er op school 
gebeurt, wat de kinderen daar doen 
en wie de leerkrachten zijn. Op die 
manier leerde ik veel mensen in de 
buurt kennen. Het is mij altijd opgeval• 
len dat de ouders van de kinderen ui t 
de Rijndijkbuurt, toen een volksbuurt, 
een grote drempelvrees hadden om 
binnen de school te komen. Dat lukte 
met ouderbijeenkomsten al moeilijk en 
in de oudercommissie zag je ze hele
maal niet. Dat was toen. Ik weet niet 
o f dat tegenwoordig anders is. ik denk 
het wel. 
Ik heb tot mijn scheiding in 1975 niet 
gewerkt. Soms verveelde ik me. hoe
wel ik veel met mijn kinderen deed. 
Maar ja, vroeger was er geen sprake 
van dat je als moeder ook buitenshuis 
werkte. Toen ik een baan kon krijgen 
als lerares. merkte ik hoe stimulerend 
de combinatie van werken en opvoe· 
den is1' 

Geen echte buurt 
' Ik heb op zich niet heel veel contact 
met de buren. op enkelen, waar je op 
gesteld bent, na. Dat is eigenlijk het· 
zelfde als vroeger. Maar ik vind dat 
niet erg, ik ben graag op mezelf. Het is 
hier natuurlijk ook geen echte buurt, 
alleen een rij huizen. Je hebt altijd een 
gangmaker nodig voor buurtactivitei• 
ten, gelukkig hebben we die tegen
woordig. Vroeger gebeurde er wel din• 
gen hoor. Zo was er een buurman die 
op koninginnedag altijd leuke ideëen 
had voor de verkleedpartijen van de 
kinderen in de straat. Die hebben daar 

nog eens een prijs mee gewonnen. 
Ik heb me wel zorgen gemaakt over de 
plannen om de kade door te trekken 
en aan te sluiten op de brugverbinding 
over het kanaal. Gelukkig is dat nu van 
de baan. Dat is overigens al een oud 

g s van Duin 
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IJ eWoners d ' 
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plan. In de jaren zeventig ben ik in de 
buurt al handtekeningen gaan opha· 
len daartegen. Maar toen wilde bijna 
niemand me steunen. Buurtbewoners 
zijn tegenwoordig gelukkig veel be• 
wuster. Ik denk dat bewoners zich te· 
genwoordig veel meer realiseren dat 
de leefomgeving niet vanzelfsprekend 
is. Dat je goed moet opletten en zo no
dig je stem moet verheffen. Mensen 
zijn veel mondiger. Je ziet dat in deze 
wijk ook aan de geslaagde akties rond 
het militaire tehuis. 
Ik deed dat al 25 jaar geleden in de 
burger adviesraad van de gemeente. 
Daarin kwamen burgers samen om 
commentaar te geven op plannen. Dat 
initiatief is ontstaan rond het plan 
voor sloop van het Waardgrachtgebied 
in de jaren zeventig.' 

Buurtwacht 
'Ik trek graag met jonge mensen op. 
Kortgeleden ben ik afgestudeerd in 
kunstgeschiedenis. Dat was een leuke 
periode; veel op pad met de andere. 
vaak veel jongere studenten. 
Voor mij is de tennisclub bij Roomburg 
tegenwoordig een ontmoetingsplaats. 
Het is leuk dat ook ouderen zoals ik 
daar gewoon geaccepteerd worden.' 
'Het valt me op dat veel mensen hier 
honkvast zijn. Eenmaal hier beland, 
hebben de meesten het naar hun zin. 
Nou, ik ook. De laatste tijd komen er 
gelukkig weer jonge gezinnen bij. 
Even dreigde de straat wel erg te ver
grijzen. Het mag hier geen bejaarden
centrum worden. 
Waar ik me af en toe zorgen over 
maak, is de veil igheid. Dat hoor ik ook 
van anderen. Ik begrijp het idee van 
buurtwachten uitstekend. Als het h ier 
ooit zover komt. ben ik bereid mee te 
doen, desnoods 's avonds en 's nachts.' 

• 
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Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't Hoffstraat 5 l elden telefoon 071 5121977 

postkantoor 
VAN HARTEVElD Van 't Hoffstraat 7 leiden 

telefoon 071 5 1222 10 fax 071 5120802 
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F.J.W. Raaphorst & Zn 
Van Harteveld 

Zeemanlaan 22 Leiden 
teleloon 071 5123577 

Zeemanlaan 22B Le iden 

Van 't Hoffstraat 21 Leiden 

lelefoon 071 5 123695 

MARTHY's 
H A A R S T U D 1 0 

VOOR DA M ES & lt ERt:N 

Volop parkeergelegenheid 
Van 't Hoffstraat 26 Leiden telefoon 071 51441 57 

GROENTE & FRUIT « 
, 
0 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 12 Leiden telefoon 071 5146831 

Van 't Hotfstraat 9 leiden telefoon 071 5126738 

DIERENSHOP 
Zeemonloon 37 2313 Leiden lel. 071 512 87 OO 

Over een kerstboom die 
geen kerstboom is 
In het planuoen tussen de Uhlenbeckkade en de 
Meijerskade, bij het bruggetje over het water, be
heerst een Watercipres (Metasequoia glyptostroboi
des) de omgeving. Het is een naaldboom met een 
ke<11boomvorm. De schaarse takken staan opwaaru 
gebogen, waardoor een smalle kegelvormige kroon 
ontstaat. De vorm is ongeveer de enige overeen
komst met een kerstboom. Deze Watercipres, onge
veer vierentwintig Iaar gel~en aangeplant in dit 
park, Is al uitgegroeid tot een forse boom. 
De Watercipres In het algemeen kan erg oud wor
den, wel 2500 jaar. Men kan dus stellen dat toen 
Christus geboren werd er al Watercipressen groei
den die tegenwoordig nog op de zelfde plaau 
staan. Maar de takken van deze boom heeft men 
vast niet kunnen gebruiken - als men dat had ge
wild • om de kerststal te versieren. In die t ijd groeide 
de Watercipres namelijk niet in het Midden Oosten. 
Hoewel de Watercipres niet op de gemeentelijke 
lijst van monumentale bomen voorkomt is de soort 
wel een monument. Tot 1941 was de Metasequoia 
enkel als fossiel bekend. Duizenden jaren geleden 
bedekten Metasequoia's een groot deel van de aar
de. Men heeft lang aangenomen dat de soort sedert 
het Plioceen, zo'n 2 miljoen jaar geleden, was uitge
storven. In 1941 echter t roffen geleerden in China 
meer dan 100 grote exemplaren aan in het 
Shui-Hsa-Pa-dal, in de provincie Hupeh. Later ont
dekte men er nog meer. 

De takken waren misschien ook niet geschikt om de kerststal (in de winter?) te versieren. De Watercipres verliest na
melijk zijn naalden nadat ze roestbruin zijn verkleurd. De Watercipres is gemakkelijk te stekken en met behulp van 
stekken is de boom thans op vele plaauen in Europa aangeplant. In Europa zijn er nog maar weinig exemplaren die 
al bloeien en kegels vormen. Daarvoor zijn de bomen nog te jong. 
Als men tegen de Watercipres aanduwt veert de bast terug. De bast is een kurklaag waardoor de boom heel erg 
goed bestand is tegen brand; de bast beschermd als het ware de boom. Ook kan deze soort relatief goed in een ver
vuilde omgeving groeien. Het is niet te hopen dat de Watercipres in dit park omwaait. Mocht het ooit gebeuren 

dan is het waarschijnlijk erg interessant om te zien dat de wortel weer gaat uit lopen en dat er zo weer een nieu-
we "kanjer• kan ontstaan. • 
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Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071 513 24 62 

De staf van 
buurthuis 
Cornelis 
Joppensz wenst 
alle bezoekers 
en relaties 
prettige 
feestdagen en 
een gelukkig 
nieuwjaar! 

Joppensz Nieuws November-december 1997 

Samen Koken , Samen Eten 
Buunhuis Cornells Joppensz en naschoolse op
vang de Basisbende zullen in hel nieuwe jaar 
gezamenlijk uitvoering geven aan een heus 
Kmderkoolaestauranl • Kinderen van de Basis
bende én kinderen uit de buur! zullen iedere 
woensdag lussen 16.00 en 18.00 uur onder en-
1housiu1e begeleiding een maalhjd bereiden. 
Tussen 18.00 en 20.00 uur II hel smullijd en 
ontvangen de koks hun gas1en. Wie ziJn hun 
gaslen? Mensen uil deze wijk; iong en oud, 
smulpapen en lekkerbekken. Medio decem
ber zu.llen b uur1bewoners 1nrorma1ie ontvan
gen omtrenl de wijze van opgeven van kinde
ren die willen koken. Inschrijven voor deelna
me aan de maallijd en priizen van ac1ivi1eilen 
en maalbjd. Wij z,jn volop bez,g mei alle nodJ• 
ge voorbereidingen en vragen daarbij ook uw 
medewerking; ideeën en enlhousiasme. Ter 
assi11en1ie van hel londerkookgebeuren zijn 
wij op zoek naar vriJwtlligers die affinitell heb
ben mei koken en/ol kinderen, om diverse 
hand en 1pandlen11en te verlenen. Vind u dil 
leuk en heell u reacties ? 
Dan horen wij dal graag van u ! 
Ben Overdevell, Cornelis Joppensz , 513 24 62 

Ook start in Januari een kookcursus voor vol
wassenen. Indonesisch koken met Mevr. de 
Haas. In een lclein groepJe leert u de fijne 
kneepje• van deze heerlijke keuken op zes 
donderdagochlenden. Na deze zes lessen is er 
een pauze van 6 weken en volgt e r een nieuwe 
cyclus van ze, lessen. Er is plaats voor 5 men
sen, dus haasl u mei opgeven, indien vol kom1 
u op de wach1lijst voor de volgende cyclus. 
Voor nadere lllformatie : bell u het buunhuis. 

Het Eco-team 

Iedereen wil graag een leelbare wereld. Ook 
in uw eigen omgeving. Hel Eco-leam kan u 
daarbij helpen. Slap voor slap aamen werken 
aan een plan voor hel hwshouden om Ie kijken 
waar e r bespaar! kan worden. Zo kunl u uw 
s1een1je bijdragen aan een leefbare wereld. 
Aan de hand van een werkboek en samen mei 
andere wijkbewoners leerl u d aarmee om 1e 
gaan en zo ook op uw uitgaven Ie besparen. 
Hel buunhui1 organiseert hiertoe een informa
tie-avond en och1end. 
Mei behulp van hel Eco-1eam programma kan 
een gemiddeld Nederlands huishouden he l 
volgende besparen : 
Van 314 Kg alvalper persoon naar 100Kg. 
Van 864M3 gas per persoon naar 600 M3. 
Van l 35111er waler per persoon naar 95 liler. 
Van 1214 kWh elektricileit naar 850 kWh. 
Van 800 liler benzine naar 480 li1er 

Mei deze besparingen kunl u op een meeval 
ler rekenen van ongeveer 11 .500,• 

Op dln1dagavond 9 december om 20.00 uur 
11 er een voorllchbngsb11eenkoms11n he l 
buurthuis. 
Indien u benl verhinderd om deze 1nrormalie 
bijeenkoms1en b1J te wonen 1s he l ook moge
llJk dal u zei! inlorma11e aanvraag! : he l adres is 

ECOTEAM Meldpunl Leidse Regio 
Poslbus 41 2300 AA Leiden 

Deze keer kun1 u meek11ken mei 1wee buur1-
huisactivi1eilen. 1e welen bloe msclukken voor 
ouderen en de woensdagrniddag-landerclub. 
Zomaar twee ac1ivi1ei1en die regelmalig 
plaatsvinden in hel buur1hws en waaraan ook 
u, or uw kind deel kunt nemen.Voor de lander
club bes1aa1 momen1eel een wach1h1s1 omda1 
hij vol zil. 

Maar er zijn voldoende acliviteilen waar u zo 
aan de slag kunt. Zo zijn e r nog plaalsen vrij bij 
de Yoga op donde rdagmorge n van 10.15 • 
11.15 uur. 
Bij Callanelics op vrijdagochlend 8.45 • 9.45 
uur, en als u 55+ benl en van bloemen houd1 
kunl u zich opgeven voor hel maken van 
Kerslslukjes op donderdag 18 december van 
14.00 • 16.00 uur. Info: lel. 5132462 

Inloop ochtend 

Er zijn s lemmen opgegaan om weer een in
loopoch1end in he l buurlhuis Ie organiseren. 

Even een kopje koffie en lekker b1Jkle11en mei buurtbewo
ners. 
Daarvoor 211n WlJ op zoek naar enkele vrijwilligers die op 
dezo ochte nden ( 1 x per week) aanwezig willen z11n om 
koffie en thee Ie verzorgen. All u z,n heel! om lueraan mee 
1e werken. kom da.n even langs or bel. 

Verslag bewonersavond over de 
resultaten van de enquête over de 
woon-leefomgeving in Professoren- en 
Burgemeesterswijk en Rijndijk op 
24 september 1997. 

Aanwezig: R. Snee p (B. •), H. en Th. J••per (B•), A. Can•• 
Z11man (B.• ). L. Plek (B.• ). C. Monlib (B.•). E. De Ru (B•), P. 
Birke r (8.*), S. Voorn (B• ) . S. V. Cees1 en M. Cuvelier 
(Polilie Hollands-Midden), H. Schreuder (Milieu en Beheer) 
en B. Overbeek (Leidse Wel.ZIJnsorgarusaoe) 
(B• =bewoner) 

De vergadering wordl geopend door B. Overbeek, buur1-
werks1er b1J de Leidse Welz11nsorgarusaue. Nadal e en ie
der welkom II gehelen, wordl voorges1eld de b11eenkoms1 
als volgt Ie 11n1c1ureren: 
1. Kenrusmalangsronde 
2. Toellchung op enquê1e en doel van deze b11eenkomst 
3. Bespreken resultalen enqué1e: A. veiligheid. B. overlasl, 

C. speelgelegenheid, D. voorzierungen, E. 10C1ale 
contac1en . r. oveng 

4. Rondvraag 

De aanwezigen kunnen zich v,nden 1n deze opzei. Wel 
wordl opgemerkt dal he l 1arnmer 1s da1 er zo weirug bewo• 
ners op deze b11eenkoms1 z11n argekomen, met 1n hel b11-
zonder de Vereruging Proressoren en Burgemeesterswijk. 
Men vnag1 zich ar hoe bewoners op de hoog1e zijn ge
brachl van deze avond. D11 zal verder 1oegellch1 worden bij 
punl2. 

1. Ke nnisrnakings ronde 

In het kort 11ellen de bewoners zich voor. Daarnaasi vertel
len 1eamleider Milie u en Beheer, Buurtwerker Leidse 
Welzijnsorganisatie en de con1ac1medewerken van Polilie 
Hollands Midden wal meer over hun werlaaarnheden in he t 
algemeen maar in hel b11zonder in deze wijken. Naar aan
leiding van mei name de 1oelichting op de werlaaarnheden 
van de politie In deze wijken wordl door enkele aanwezi
gen hel idee geopperd om dil verhaal op papier Ie zenen 
en in do wijkkranl Ie plaa11e n. Hierdoor zullen ook andere 
bewoners beier geïnformeerd worden. 

2. Toe lichting op enquête en doel avond. 

Toelichting enquête. 
In mei is de enquèle verspreid via het wijkblad en vervol
gens mei een geluidswagen opgehaald. Mei deze enquèle 

Wl1 de Polloe en de Leidse Welziinsorganisatie twee dingen 
bereiken n.l. 
1. Of er belangs1elling IS voor een proJect inbraa.kpreventJe 
2. Z1ch1 lenigen op de behoeften die er eventueel leven 1n 
de wiJk. Om vervolgens daarna samen met bewoners vast 
Ie slellen wat er de komende ujd opgepakt zou 
kunnen/moelen worden. De respons II niet groot 1e noe
men t.w. 61 !ormu.!Jeren. In verband met de vakanuepeno
de die daarna aanbrak, " beslolen pas na deze vakanbepe
node de resul1a1en onder de aandacht van de bewoners 1e 
brengen. In De W11kk:ran1 van augustus zijn de resulta1en 
opgenomen en ZIJn alle bewoners w1genodigd voor d eze 
b11eenkoms1. Daarnaasl ziJn alle bewonen (10) die v,a de 
enquê1e belangstelling hadden voor bepaalde zaken, per
soonllJk w1genodigd. Opgemerkt word! door enkele aan
wez,gen dal hel een ongelulclog momen1 11 geweesl 1n mei 
om de enquè1e w1 Ie zenen en op Ie halen. 

Doel avond: 
Hei bespreken van de resul1a1en van de enquête en belaj
ken hoe de lcnelpunlen die aangegeven ZIJn opgepakt zou
den moeien worde n. Benadrukt word1 dat hel oplossen van 
lcnelpunlen die ,pelen in de wijk &!leen door een gezamen
llJke inspanrung bewoners. Pollue, M11leu en Beheer en de 
Leidse We1Z11nsorgarusabe 101 resul1a1en kan leiden. 

3. Resultaten enquête 

Jl.. Veillgheid, 
De aanwez,ge bewonen kunnen zich in hel algemeen vin
den 1n de u11slag van de e nquè1e dat de wijk a ls veilig 
wordl ervaren. Als hel gaat om een Ie 11ar1en projec1 in
braakpreventie denkt men dal hiervoor geen draagvlak Is, 
zoals ook uil de enque 1eresul1a1en bliJlct. Bewoners nemen 
vaak pas maatregelen als er ie11 i1 gebeurd. (Inbraak in 
worung). Mevr. Monlils van de bewonencomrn1111e 
RIJndiJk geeh aan dal hier samen met de woningbouwver
eniging Ons Doel wel aan gewerkt word!. 
De heer Piek consta1eer1 in zijn direcle omgeving, 
Slielljesstraat, dal e r een positieve sociale controle i.s en dil 
duidelijk is verbe1erd. Wal betreft hel eventueel aanbren
gen van brand-poortverlichling denkl luj dat hiervoor in 
ZJJn omgevtng wel belang11elling is. Hij gaal na bij omwo
nenden of bewoners luerop gezamenlijk mei Pollrie actie 
willen ondernemen. 
Bij de overige aanwezigen is er geen belangslelling voor 
brandpoorrverlichting. 

B. Overlast: 
Verkeersve1/ighe1d 
Alle aanwezigen kunnen zich vinden 1n de ullslag van de 
enquêle dal er in de wiJk nog vele verkeersonveilige plek
ken zijn. Mei name hel au1overkee r, Ie snel rijden. brengt 
veel gevaarlijke silualie1 met zich mee. Hel verbaast de 
aanwezigen dan ook dal, ondanks dal de gemeenle al en
kele jaren geleden heelt toegezegd dal de WJJk een 30-km 
zone zal worden, dil nog 11eeds niel il voltoo1d. Als dil nu 
eens nagekomen zal worden, dan zullen door de verkeers
remmende maatregelen vele stralen verkeersveiliger wor-
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den. Daarnaast word! opgemerkt dal het onderhoud van 
de wel aanwezige dzempels te wensen ove rlaat. De heer 
Schreuder zal dil nagaan en de bewoners hierover infor

meren. 
De heer Voorn merkt op dal in de Rljndljk, woonerf, men 
hard blijll njden. Oealwezigheid van borden worden als 
een gemis ervaren. 

Gezien de nog beperkte lijd wordt voorgesteld om nog 
een punl Ie bespreken. Er wordt besloten om hel punl 
voorzieningen nog Ie bespreken en de overige zaken op 
een volgende bewonersavond in november aan bod Ie la
ten komen. 

0 . Voonieningen. 
Enlcele aanwezigen maken zich grote zorgen over de voor
ziening buu_rthws Corneils Joppensz in de wijk. Men con
s1a1een dat het al lange tijd (ziekte, verloop beroepskrach
ten ,n hel buurthuà) niet goed gaal mei hel buurthuis. De 
zorgen zijn uleen maar groter geworden toen zij na de 
grote vakantie moesten constateren dat er ruimten ver• 
huurd waren aan hel COKL. Dit beteken! dal er nog meer 
van hel buurthuis onnrokken word! aan de wijk. Ook de 
manier waarop de (nie1)comrnunica1ie lussen bewoners/ 
gebnukers heeh plaatsgevonden heeft grote ergernis ge
wekt. 

B. Overbeek geelt aan dat de wijze waarop er (niel)gecom
municeerd is zeker geen schoonheidsprijs verdien! en dal 
hel LWO luer inmiddels ook van heelt geleerd. Dil heel! 
geresulleerd in een overleg tussen gebruikers/bewo
ners/COKL en LWO waar voor de toekomst duidelijke af
spraken gemaakt zullen gaan worden om dil soon vormen 
van mis communicatie Ie voorkomen. Zij 11elt dan ook voor 
deze discussie over de comrnunicalle in bovengenoemd 
overleg te voeren. 

Als het gaal over hel uithollen van het buurthuis als functie 
voor de wijk, vind! zij hel terecht dat dit hier op tafel komt 
Begrijpelijk dal aanwezigen zich hlerover opwinden e~ 
grote moeite hebben met de nu ontstaande situatie. Dil 
houdt in dat ~r.di~ jaar minder ruimte Ier beschlkking is 
:oor bu.urtact1V1te11en en er geen toezegging van het LWO 
1s dal dit volgend jaar leruggedzaaid zal worden. Als be
woners (draagvlak) vinden dal he l buurthuis in de wijk 
weer een buunhuislunclie moe l krijgen zoals dit vroeger 
"'.as, dan zal '."en de krachten moelen bundelen. Wel geelt 
ZlJ aan, dal jws1 door bezuinigingen van de gemeente h 1 
LW? de afgelopen ja.ren en waarschljnlijk ook de ko:ne:. 
de Jaren, steeds minder financiële ruimte heeft om het aan
bo~ naar/ voor bewoners te handhaven laat slaan uit Ie 
breiden. Het LWO wordt door de gemeente gedw 

· kij ongen 
om w1 _ie ken naar andere financiële middelen om zoveel 
mogelijk Ie kunnen behouden. 

Verslag bewonersavond 
13 november 1991 

De ve rgadering word! geopend door B. Overbeek en een 
ieder word! welkom gehelen. 
Er zijn geen opmerkingen over de agenda wa1 betekent 
dal de volgende punten besproken zullen worden: 
1.Vollooüng 30 km-zone en onderhoud drempels 
2. Brandpoorrverlichtang omgeving Stieltjeu1raa1 
3. Vervolgbespreking wtslag enquête: 

• Woonomgeving:overlasl 
• Speelvoonieningcn 
• Sociale contacten 
• Overig 

4. Conlactpersonen/buurtovcrlcg 

1. Voltooiing van d e 30-km-zon e e n onderhoud 
drempels. 

Dhr. Schreuder: voor 2002 moelen in Leiden de 30km-zo
nes Zijn gerealiseerd . De gemeente heel! onlangs in kaart 
gebracht waar dil nog moe l worden volloo1d of worden 
aangebracht 
In de Prolessoren/Burgermees1erwijk is inmiddels 75% 
klaar. De borden zijn hier nog ruel geplaatst.Door de ge
meente ts toegezegd dat dil zo alsnog zal gebeuren .. 
De aartsluiting op de Kanaalweg is er nog nie1. De planning 
is dal de riolering daar volgend jaar aangepakt zal gaan 
worden. Daarna zal de inrichting van de 30-km zone in dit 
deel van de wijk in zicht komen. De Rijndijkstraat is nu een 
woonerf en zal te zijnertijd overgaan in een 30-km zone ge
bied. 

Onderhoud drempels. 
In het deel van de wijk waar de riolering nog aangepakt 
moet worden zullen de drempe ls daarna weer aange
bracht worden. In het deel van de wijk Burggravenlaan, 
kant Roodenburgerstraat is twee jaar geleden de riolering 
vernieuwd. Hier zullen de drempels nagekeken worden. 
Dhr. Juper: waarom is een drempel in de v . Sande Bak
huizenlaan weggehaald? 
Dhr. Schre uder: dit is gebeurd op verzoek van de bewo
ners. In overleg mei hen is een drempel vervolgens weg• 
gehaald. De drempels Jagen te dicht bij elkaar. 

Onveilige plekken in de wijk 
Larnmenschansweg. 

Dhr. S1okkel: de gemeentelijke nota over d e verkeersvei• 
Iigheid Larnmenschansweg bevat 5 aanbevelingen. Deze 
nota is be1proken met de wijkvereniging. Zij kan zich vin
den in de 4 aanbevelingen die de gemee nte voorsle lt, 
maar i1 teleurgesteld over de Se aanbeveling, het aanleg
gen van een rotonde. Deze aanbeveling is niet overgeno· 
men. 

Dhr. Schreuder: hel aanbrengen van een rotonde om de 
verkeersveiligheid te verbeteren heelt alleen een meer· 
~•arde als het aantal verkeersbewegingen 25.000 of meer 
11 en er 6 of meer ongevulen met lichamelijk letsel hebben 

het geva.I 11 op de krumng Lunmcnschansweg. 
Dhr. Stokkel: spreekt z11n verbazing uil over het cnlenum 
aantal verkeersbewegingen, daar dJ1 niet eerder genoemd 
i1. 
Burggrave)aan/S111erlaan. 
Twee jaar gelden II er al gesproken over eventuele aan
pau1ngen. Do gemeente heelt toen aangegeven dat e r 
geen aanpau lngen mogelijk waren. Toch maken vele kin
deren tijde ns de piekuren gebruik van deze oversteek. 
Besloten wordt door de aanwezigen om advies "' te wtnnen 
b11 Veihg Verkeer Nederland en hen wt te nodigen voor 
een nog Ie plannen bewonenavond in het voorJaar van 
I 998. Voor deze b1jeenkom11 zullen ook de scholen in de 
Wijk benaderd worden. 

2. Brandpoortverlichting 

Daar de heer Piek ruet aanwezig is , is niel duidelijk in hoe
verre er draagvlak is bij bewoners voor het eventueel aan
brengen van brandpoorrverlichnng in de SueltJeutraat 
Dhr. S1okkel: 11 er nog 1ub11dle in het kader van integraal 
veil1gheidsbele1d? . 
Dhr. V. Geest: zeg, toe dlt wt te zoeken 

3. Vervolg resultaten enquête. 

Overlaat. 
Mevr. Jasper: bij de brandpoon van de b ewoners 
S111erlaan/Stieltjesstraa1 worden de afvalbakken v>.n vele 
bewoners neergezet Daarnaast wordt deze plek ook ge
bruikt als ve rzamelplaats, waar grol vwl wordt aangele
ve rd voor de gemeente. 
Vaak veroorzaalct de plek vee l overla1t door de gro1e hoe
veelheid rommel die te lang blijft liggen of ruet of deels 
wordt opgehaald. Wat is hler aan te doen? 
Dhr. Schreuder: de afvalbakken worden op donderdag ge
leegd . Het grof vuil dat is aangemeld wordt volgens af
spraak op de desbetreffende dag opgehaald, behalve 
koelkasten en Ijzer. Hij zegt toe uit te zoeken of het moge
lijk Is dat bij het aanmelden van grol vuil, de bewoner ge
vraagd wordt he t vuil voor de eigen woning neer te zenen. 
Daarnaast geelt hij aan dat het helaas vaak voorkomt dat 
bewoners zonder dat he t vuil wordt aangemeld. dil op 
straal neerlegge n. Ook bewoners hebben een eigen ver
antwoordelijkheid om mede zorg Ie dragen voor een scho
ne omgeving. 

Speelgelegenheid 
Uit de enquetercsullaten blijkt dat de invullen graag wat 
meer speelvoorzieningen in de wijk zouden willen hebben. 
Mevr. Juper: deelt mede dat hopelijk volgend jaar de 
opening kan plaatsvinden van d e Speelschans, initiatief 
van de Speeltuinvere niging. De Speelschans wordt een 
avonturenspeeltuin, hall open, d .w.z. geen honden (roos
ters), lage hekken, afgesloten dee l voor jongere kinderen 
en 24 uur toeganlcelijk. 
De bedoeling is dal he t geplande JOP, alhanlcelijk van de 
uitspraak Hoge Raad nau t d eze speelplek geplaatst zal 
gaan worden. Indertijd is me t de Jongeren afgesproken dat 
zij nauwbetrokken zullen worden bij de bouw van het JOP . 

Dhr. V. Geest: me rkt op dat het 1ruruddels ruim twee jaar 
geleden" dat er besloten is dat er een JOP voor jongeren 
geplaalSt zou worden. Daarna is de inspraakprocedure ge
start en loopt nog steeds. Inmiddels is de groep jongeren 
van twee en hall jaar terug waar toen intensie( contact mee 
was, ruet meer 1n zicht. De vtaag 1• of het plaatsen van dit 
JOP nog zinvol is. 
De doelgroep is verouderd. 
Dhr. Stokkel: wt de sociale kaart bhJkt dat de leeftijdsop
bouw in de wiJk zich aan het verjongen 11. Tevens blijkt wt 
een inventarisatie van de gemeenle dat het me t de speel
voorz1erungen voor jongere lande ren in deze wijk s lecht 
gesteld is. Om maar nie l Ie spreken over de voonieningen 
voor de oudere !onderen. Hij pleit er dan ook voor om in 
het beleid voor de langere termijn hie rmee rekening te 
houden. 

4. Contactpe r sonen/buurtoverleg 

Toelichting agendapunt: 
Mevr. Overbeek: M1heu en Beheer , Pohlie en de Leidse 
WelZJJnsorga.nisaue zouden graag zien dat he t contact mei 
de bewoners, wat nu voortvloeiend uit de be1prelong van 
de resultaten van de enquête is ontstaan, vastgehouden 
wordt. Enerzijds om geïnformeerd te blijven over hoe be
woners in deze WIJk het wonen en leven ervaren en ander
zijds om sarnen 1ndlen er zaken spelen deze gezamenlijk te 
lcunnen oppak.ken. Voorgesteld wordt om 3 a 4 keer p e r 
jaar met bewoners en organisaties zaken die spelen in de 
WIJk door te spreken. 
Dhr. Stokkel: Zinvol en mocht hiervoor belangstelling zijn, 
dan kan gedacht worden om de samenstelling van zo 'n 
buurtoverleg uit te breiden met anderen org&nisaties/ in
stellingen die een rol (lcunnen)1pelen in de wijk 
Enkele aanwezigen geven zich vervolgens op voor dil 
buurtoverleg. 

Betty Overbeek, buUitwerker Leidse Welzijnsorgarusatie 
Buurthuis Cornelis Joppensz. tel. 5132462 

r---------, 
I Buurtoverleg I 
1 

Professoren en Burgemeesterwijk en I 
Rijndijk 

1 Doe mee! 1 
1 Belangstelling? 1 
1 Vragen? 1 
1 U wilt hiervoor graag een uitnodiging 1 

ontvangen? 

1 Neem contact op met Betty Overbeek, 1 
1 buurtwerker Leidse Welzijnsorganisatie, in 1 
1 buurthuis Cornelis Joppensz, tel. 5 132462 1 
._ _________ ... 

"-11cl plaatsgevonden. Uit onderzoeksgegevens blijkt dat dit ruet ~=--ef~======================~;==~~~~i~==~===============================t@J==~ 



, , 
alle kinderen van 

de Rijndijkbuurt en de Pro· 
fessorcn· en Burgemeesterswijk. 

Op jullie eigen pag,na staan ,n deze 
december-wijkkrant allemaal 
tekeningetjes van leerlingen van 
groep 5 van de PC Basisschool 
Roomburg. 
Alle inzenders be· 
dankt voor j ullie teke· 
n,ngen. 
W1lje ook in de Wijk· 
krant staan, stuur of 
breng dan vóór 11 april je 
tekening, stukje tekst, of 
een foto naar Jos Versteegen, 
Zoeterwoudsesingel 39, 

2313EJLeiden Dooeei. ~ 

. () 
~ 

•••• 

De Wijkkrant biedt de leden als extra service gratis advertentie
ruimte aan, Als u dus bijvoorbeeld op zoek bent naar een ge

bruikte klndemoel of zelf van een 011erbodlge salontafel af wil, 
dan kunt u daarmee in de Wijkkrant terecht. Neem contact op 

met Jos Versteegen, Zoeterwoudsesingel 39. 

DANK. langs d•z• w,g dank ,k m'n buron voor de vor• 
rassende kaarten, d• bloemen , n de vole kind, nek, ning• n 
d,, 1k op 8 november J.I. b11 mi1n SO<te ver1aardag mocht 
ontvangen. M•vr. Piek , Sh, lt1•sstraat IS 

Te huur (n,et in kerstp, riode) .t 50 moter feostverhch
ting. Te bevragen bij Hein Te,uwen, tol• foon 5149967 

Wacht er niet te lang mee 

Voor 1 ste en 2de klassers 
kleinschalige huiswerkbegeleiding 

in Professorenwijk. 

Ma t/m Do van 14.30 · 18.00 uur 
Tel. 513 48 07 (na 14.00) 

TEE UWEN ASSURA NTIE N BV 

UW BELANG 

IS ONS 

UITGANGSPUNT 

DE SITTERLAAN 89 
LE IDEN 
TEL. 071-5149967 

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

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o. 
Dhr. E.C. Meyer 
Professorenpad 25 2313 TA Leiden tel. 5132155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schuttersveld 65 2316 Z1. Leiden tel. 5222025 

Stichting Dienstverlening Zuid Oost 
Professorenpad 1 2313 TA Leiden tel. 5128183 

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente Leiden 
Sector Wijkbeheer, wijk 3 
wijkteam stachdeel Zuid 
De Bult, Roomburgerweg 26 2314 XN Leiden tel. 5167615 

Politiebureau Zuid 
Witte de Withlaan, Voorschoten tel. 5258822 / 5258823 

Buurthuis Cornelis Joppensz 
Oppenheimstraat 6a 2313 JE Leide n tel. 5132462 

Openbare Basisschool Lorentz 
Van Vollenhovenkade 19 2313 GG Leiden tel. 5141777 

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

R.K. Basisschool Sint Joseph 
Oppenheomstraat 8 2313 JE leiden tel. 5132263 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
Schuttersveld 1 2301 CG l eiden 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: uitleencentrale Van 
Vollenhovenkade 25 2313 GG lelden tel. 5121894 
Ouder-en kindzorg: 5241010 

Naschoolse Opvang De Basisbende 
Oppenheimstraat 2 tel. S 124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoeterwoudsesingel 98/99 tel. S 124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggravenlaan 17a tel. 5121331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenheimstraat 2 tel. 5131061 

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

Verzorgingshuis lorentzhof 
lo rentzhof 1 2313 GA leiden tel. 5149545 

Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 
voorzitter: Gilles l •ndheer, V.d.Waalsstr. 57•, tel.5127697 
secretaris: Ronald Stokkel, De Sitterlaan 43, tel. 5146665 
penningmeester. Hein leeuwen 
p/a l eeuwen Assurr• ntlfn, De Sltterlaan 89, tel. 514 99 67 
lid: Steven Blok, St ieltjesstraat 14, tel. 514 30 19 ï.:") 
_ met dank aan Ad1 vin Mil ~ 
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AANMELDINGSKAART 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren
en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt 
f 15,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 
55.67.659 van de Postbank onder vermelding van Vereni
ging Professoren- en Burgemeesterswijk. Deze kaart zen
den aan de secretaris, R. Stokkel, De Sitterlaan 43, 2313 TK 

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

ADRES: . .. . .. ...... ... . .. . .. ....... .. . .. ... .... ... . .. . . . .. .. . ... . 

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

TELEFOONNR: . . ... . ... ... .. . . .. . .. .. . ..... .. . .. .. .. . . .. . .... .. . 

BANK-/ GIROREKENINGNR.: . .. .... . . . .... .. ... . .. . . . . . . . .. . . . 

HANDTEKENING: 

--------------------~ 
De volgende Wijkkrant verschijnt eind apri l 1998. 

De inzendtermijn van kopy en advertenties sluit op 
11 APRIL a.s. ! ! ! 

Het adres is: Werkgroep Communicatie, Jos Versteegen, 
Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ Leiden, tel. 513 03 88. 

Datum Activiteit Meer informatie op pag. 

11 december vergadering stadhuis cie. ruimtelijke orde- 1 
ning omtrent bestemmingsplan 

12 december Plaatsing kerstboom Zeemanlaan 2 
16 december vergadering stadhuis gemeenteraad omtrent 3 

vaststelling bestemmingsplan 
23 december Kerstkinderkermis in buurthuis vanaf 13.00 u 5 
27 december Trekking stempelkaartactie winkeliers 9 

Elke maand. Klaverjassen in de Vredeskerk van 
14.00 - 17.00 uur 

Elke dinsdag Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat 
tussen 15.30 en 17.00 uur 
Meer bewegen voor ouderen in de Vredeskerk 
van 10.00-10.45 uur en van 11.1 5-12.00 uur 

Elke woensd. Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk 
van 10.00 - 11 .00 uur. Sociëteit voor 60-plussers 
in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 

Elke zondag Thee-middag in Zorgcentrum Lorentzhof 
van 14.30-16.00 uur 

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

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

Redaktie: Frank Buurman(eindredactie), Thomas van Duin 
Gilles Landheer, Ronald 5tokkel, Anna van der Most - van 
der Scheer, Steven Blok, Rinny Kooi. 
Fotografie: Jos Versteegen 
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving 
Druk: Mostert & Van Onderen! Leiden 
Verenigingssecretariaat: De Sitterlaan 43, 2313 TK Leiden 
Postbankno. 55.67.659 

Ingeschreven in het register van de Kamer 
~ van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 
~ onderno. 40448253 

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

kwaliteitswijn. Tel. 5122486 

(( 
Tevens 1000 en 1 
kerst -artikelen in 

feestelzjke geschenk
verpakking 

BLOEMEN KIOSK 

LAMMENSCHANS 

Tegenover station Lammen schans 
TEL 07 1 514 1 8 1 2 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen en planten 

GEOPEND: DINSDAG T/M ZATERDAG 
VAN 8.00 TOT 18.00 UUR 

Het bestuur van de 

Vereniging Professoren

en Burgemeesterswijk, 

de verschillende werk-

groepen en de redactie 

van De Wijkkrant 

wensen u 

prettige feestdagen en 

een voorspoedig 7998. 


