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“Die variatie is juist zo leuk,” vindt 

Hanneke van Veen, als bestuurslid (tot nu 

toe) betrokken bij de organisatie. “Ook 

streven we ernaar om de drempel zo laag 

mogelijk te houden, zodat bijvoorbeeld 

ook een grootvader met kleinkind mee 

zou durven doen. Voor mijn gevoel 

benadrukt dat het knusse van onze wijk.”

Het eerste deel van het programma – het 

Muziekpodium klassiek – vond plaats 

in de ‘grote zaal’ van de Vredeskerk 

en bestond uit zes optredens. Van een 

kinderconcert met blokfluit en viool tot 

Spaanse zang, begeleid door de piano. 

Caroline van Oyen gaf bij elk optreden 

een uitgebreide uitleg, waardoor je met 

wat ‘voorkennis’ nog meer kon genieten 

van de muziek en zang.

Op een stralende zondagmiddag op 2 juni was het weer zover: in de 

Vredeskerk vond het Muziekpodium plaats. En ondanks het mooie weer waren 

vele mensen naar de kerk gekomen. Ze kregen een afwisselend programma 

voorgeschoteld met optredens van jonge en oudere, ervaren en minder 

ervaren deelnemers.  

door Margot Lodewijk

Muziekpodium 
in de Vredeskerk

de wijkkrant   september 2013
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Wijkvereniging zoekt 
betrokken bewoners

Bouwplannen Oppenheimstraat
tweede fase

Blauwe zone: I feel blue

Lorentzhof wordt gerenoveerd
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Boekbespreking op hoog niveau

Louis van ‘de Troefmarkt’

Programma 
‘Kunst over de Vloer’
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Het is van alle tijden dat burgers zich 

ergeren aan de arrogantie van macht. We 

hebben in dit nummer een paar mooie 

voorbeelden. In zijn artikel over Philip van 

Leiden heeft Alfred Dernison het er over 

dat deze Philip zich zo halverwege de 14de 

eeuw zich mateloos ergerde aan de feodale 

instelling van het bestuurlijk apparaat en 

hij schreef voor hen een soort handleiding 

‘Over de zorg voor het algemeen belang’ 

waarin hij beklemtoonde dat het de taak 

van de bestuurders is het welzijn van de 

burgers te bevorderen en dat de bestuurder 

er is ten dienste van de bestuurden. Zijn 

mening hierover werd door de bestuur-

ders omarmd en hij word beschouwdt als 

erflater van onze beschaving. Maar een 

dikke 660 jaar later is er niet veel meer van 

over. Getuige de houding van de huidige 

bestuurders van onze stad. Het opereren 

van hen in het Blauwe Zone dossier maakt 

duidelijk dat de bestuurder er niet is ten 

dienste van de bestuurden maar alleen 

voor de bestuurders zelf. Lees het artikel 

over de Blauwe Zone van Regine Scholten 

en het bijna onwaarschijnlijke gestuntel 

van de gemeente bij de voorstellen voor 

nieuwbouw in de Oppenheimstraat.

Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor 

andere zaken die ten minste zo belangrijk 

zijn voor onze wijk. We openen met het 

Open Podium samen met Kunst over de 

Vloer een muzikaal hoogtepunt. En we 

hebben het over de pas opgerichte Wijk-

groep Ouderen, de nieuwe leeskring, onze 

Weggeefwinkel, tafeltennissers op weg 

naar de top en een verhaal over de buurt-

winkel van Louis.

Los daarvan zijn we ook nog op zoek naar 

mensen die als vrijwilliger een bijdrage 

willen leveren aan de wijkvereniging.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Rob Beurse, 

hoofdredacteur

Redactioneel
Ten dienste van…
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In de pauze verplaatste iedereen zich 

naar de foyer, waar – in een wat intiemere 

omgeving en voorzien van een drankje 

– het Muziekpodium populair van start 

ging. Hier leidde Jan Dobbe als gastheer 

de optredens in, die eveneens werden 

gekenmerkt door een grote variëteit: 

van een solozang tot een fullswing 

djembégroep.

Netty Steenstra zat in het wijkbestuur 

toen de Vredeskerk een prachtige vleugel 

aangeboden kreeg van een gemeentelid: 

“Mijn man predikte soms in de Vredeskerk 

en we hadden het erover dat het jammer 

was dat de vleugel zo weinig werd be-

speeld. Zo is bij mij het plannetje geboren 

voor het Muziekpodium. Dat zal zo’n acht 

jaar geleden zijn geweest, ik weet het 

niet meer precies. We hebben een oproep 

gedaan in de wijkkrant, en meteen was 

er enthousiasme om te komen musiceren 

en zingen. Jonge mensen wilden bijvoor-

beeld wel optreden en ook huisvrouwen 

met een koortje vonden het leuk om hun 

liederen ten gehore te brengen.” 

In het begin was er alleen klassieke 

muziek, sinds drie jaar is populaire 

muziek aan het programma toegevoegd. 

<

Een stukje geschiedenis

Hanneke van Veen is inmiddels 

bestuurslid af en Renée van Duren 

heeft als nieuw bestuurslid de 

organisatie van het Muziekpodium 

van haar overgenomen. 

Wilt u meedoen aan de editie 

van 2014? Laat het weten via:

info@profburgwijk.nl, dan wordt u 

op de hoogte gehouden van start 

van de inschrijving (en kunt u alvast 

beginnen met instuderen…).
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Fijne wijk 
met betrokken 
bewonersToch nog een fraaie zomer. En hoewel 

september al is begonnen terwijl ik 

dit schrijf, staat ons bovendien nog 

een lekkere nazomer te wachten. De 

zomer is altijd een rustmoment, ook 

voor de wijkvereniging. Hoewel: de 

parkeerperikelen en vooral de opstelling 

van de gemeenteraad heeft ook in de 

zomer de gemoederen flink verhit.

De voorbereiding voor de nieuwe 

wijkkrant is voor ons altijd weer het 

signaal dat ‘we weer gaan beginnen’. En 

we zijn er klaar voor: uitgerust, met een 

vernieuwd bestuur en in het vooruitzicht 

van enerverende zaken.

Het programma van Kunst over de 

Vloer is rond en u kunt zich aanmelden! 

Gezellig in de huiskamers in onze wijken 

genieten van allerlei muziekstijlen. Het 

nieuwbouwproject Lorentzhof is van 

de baan, er volgt nu een renovatie. 

Een verstandig besluit. Ondertussen 

is een nieuw megaproject aan de 

Oppenheimstraat in aantocht. Ook hier 

zullen we met betrokken bewoners 

kritisch naar kijken.

Een goed gevoel om met drie nieuwe, 

jonge en enthousiaste bestuursleden 

aan de slag te zijn. Ook prettig dat 

collega Rob Beurse de functie van 

secretaris tijdelijk wil waarnemen. Gerard 

Hendriks kon het toch niet bolwerken 

in zijn drukke leven. Ik dank hem voor 

zijn inzet. In de komende maanden 

hopen we in contact te komen met nog 

meer betrokken wijkbewoners voor 

het bestuur. Want in 2014 vertrekken 

opnieuw bestuursleden, waaronder ikzelf. 

Na vijftien jaar voorzitterschap lijkt me 

dat een goed moment.

Ook is het bestuur op zoek naar 

bewoners die zich willen buigen over 

concrete onderwerpen en initiatieven 

in de wijk. Zie hierboven. Tot nu toe is 

het altijd weer gelukt om nieuw talent 

te betrekken bij ons werk. We hebben 

tenslotte een fijne wijk met betrokken 

bewoners.    <

De wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk is op zoek naar bewoners 
die zich betrokken voelen bij hun wijk en mee willen doen.

Wijkvereniging zoekt betrokken bewoners

Werk mee aan 

een groen wijk

Onze wijken zijn groen en mede 

daarom prettig om in te wonen en te 

leven. Dat moet zo blijven. Daarom 

zoeken we bewoners die zich 

betrokken voelen bij het openbaar 

groen en mee willen denken over de 

openbare ruimte van onze wijk.

Doe mee aan de intieme 

kerstviering

Ook dat is een bekende wijktraditie 

geworden: de kerstviering, kort voor de 

kerstdagen aan de Zeemanlaan. Daar 

ontsteken we de lampjes van onze 

wijkkerstboom, drinken we een glas 

glühwein en warme choco, zingen 

samen kerstliedjes en blikken terug op 

het jaar. Dit doen we met de hele wijk. 

Gezellig intiem met toch ruim honderd 

bewoners! Wil je meedoen in de 

organisatie?

Denk mee over onze rijke historieDe Professoren- en Burgemeesters-wijk en Rijndijk hebben een rijke en kleurrijke geschiedenis. De wijkver-eniging heeft daar al drie boeken over geschreven. De (dramatische) historie van het voormalig Joods Weeshuis wordt jaarlijks herdacht en onze web-site heeft er een rijk archief over. Ieder jaar hebben we onze eigen dodenher-denking. In de wijkkrant besteden we altijd aandacht aan de geschiedenis van bewoners en markante plekken. De wijkvereniging is op zoek naar bewoners die mee willen denken over het levend houden van onze wijk-geschiedenis in de komende jaren.

die zich betrokken voelen bij hun wijk en mee willen doen.

Doe mee in het bestuur

Het bestuur van wijkvereniging zit in 

een overgangsfase naar vernieuwing. 

Recent zijn er al nieuwe bestuurs-

leden bijgekomen. En we zijn nu op 

zoek naar nog meer betrokken en 

breed geïnteresseerde wijkbewoners. 

In het bestuur geef je mede leiding 

aan de wijkvereniging. Je denkt 

‘breed’ mee en richt je tevens op de 

zaken waar je de meeste binding mee 

voelt. Binnenkort komt o.a. de functie 

van secretaris vacant.

Werk mee aan 

Organiseer mee aan de gezellige KoningsdagAl vijftien jaar een succesformule: de gezellige en veelzijdige viering van Koninginnedag op ons eigen ‘Oranjeplein’. Dat wordt vanaf 2014 natuurlijk Koningsdag! De werkgroep ‘Oranje Boven’ zoekt versterking om dit voor onze wijken de komende jaren mogelijk te blijven maken.

Heb je belangstelling?
Laat het ons weten. 

Mail naar voorzitter@profburgwijk.nl.
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Mabelle’s 
Tuinonderhoud 
en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 sj Leiden
t: 071 514 26 95
m: 06 126 452 16
e: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl

Mabelle’s 
Tuinonderhoud 
en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 sj Leiden
t: 071 514 26 95
m: 06 126 452 16
e: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl
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HEREN 65+
Speciaal tarief 

knippen op 
dinsdag € 15,50

Maandag en woensdag gesloten

HAARMODE
Jacqueline

VOOR HEM EN HAAR

Nog geen lid? 
Stuur een mailtje naar: 
info@profburgwijk.nl, of kijk onder:

www.profburgwijk.nl 
onder de knop <Lid worden>
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De gemeente Leiden heeft in 
haar berichtgeving over de 
nieuwbouw aan de Oppenheim-
straat, op de plek van de oude 
Josephschool, steeds verkon-
digd dat het parkeren op het 
eigen terrein conform het 
bestemmingsplan zou zijn. Na 
kritische vragen over het plan 
door omwonenden en de wijk-
vereniging is de gemeente op 
dit standpunt teruggekomen. 
Parkeren op maaiveld is strijdig 
met de bestemming.

Op maandag 22 juli 2013 had de wijk-

vereniging met een aantal omwonenden 

van de Meijerskade, de Burggravenlaan en 

de Oppenheimstraat een gesprek met de 

gemeente over de nieuwbouwplannen. De 

aanleiding was een brief die de wijkvereni-

ging aan de gemeente had gezonden met 

kritische vragen over de plannen. 

De gemeente presenteerde tijdens het 

overleg een alternatief voor het parkeren. 

Aan de Meijerskade is volgens mevrouw 

Botter van de gemeente, projectleider van 

de nieuwbouwplannen, aan de zijde van de 

groenstrook, ruimte voor het creëren van 

extra parkeerplaatsen. “Op basis van de 

parkeernota is de gemeente verplicht om 

binnen een straal van vierhonderd meter 

uit de nieuwbouwlocatie parkeervoor-

zieningen te realiseren. De Meijers-kade 

voldoet aan deze afstandsnorm”, aldus 

mevrouw Botter. Bovendien gaf mevrouw 

Botter tijdens het gesprek aan dat het be-

stemmingsplan extra parkeerplaatsen aan 

de Meijerskade wél toelaat. De voorkeur 

van de gemeente blijft om op het eigen 

terrein de parkeervoorziening te realiseren. 

De Meijerskade is echter een alternatief 

waarmee de gemeente kan voldoen aan de 

vastgestelde parkeernormen. 

Onvoldoende ruimte
Dat niet goed was nagedacht over het 

alternatieve parkeerplan bleek later uit 

het gespreksverslag van het overleg. 

Bij nader inzien moest de gemeente 

concluderen dat de Meijerskade en 

andere omliggende straten, rekening 

houdend met bestaand parkeergebruik, 

toch onvoldoende ruimte bieden voor 

een toevoeging van het benodigde aantal 

parkeerplaatsen. Al met al zal de gemeente 

het parkeren toch op het terrein van de 

nieuwbouwlocatie aanvragen. Omdat 

het geldende bestemmingsplan geen 

parkeervoorzieningen op deze locatie 

toestaat, moet de gemeente een besluit 

nemen om van het bestemmingsplan af 

te wijken. Dit geldt overigens ook voor 

de zogenoemde Kiss & Ride-strook die de 

gemeente wil realiseren.

In eerdere plannen had de gemeente het 

parkeren gesitueerd op de groenstrook 

grenzend aan de nieuwbouwlocatie achter 

de tuinen van de woningen aan de Burg-

gravenlaan. De wijkvereniging heeft zich 

hier vanaf het begin tegen verzet, aange-

zien dit ten koste zou gaan van het groen. 

Als gevolg hiervan heeft de gemeente de 

plannen aangepast en de parkeervoorzie-

ning enkele meters opgeschoven. Hierdoor 

kwamen de parkeerplaatsen te liggen 

binnen de bestemming maatschappelijke 

doeleinden en woondoeleinden. Nu blijkt 

dat het parkeren op maaiveld binnen deze 

bestemming dus volgens het bestem-

mingsplan ook niet is toegestaan en zal 

de afwijkingsprocedure doorlopen moeten 

worden.

In de afwijkingsprocedure zal de gemeente 

door middel van een goede ruimtelijke 

onderbouwing moeten aantonen dat het 

parkeren op het eigen terrein toelaatbaar 

is op basis van onder meer de geldende 

milieueisen. Of hieraan voldaan kan wor-

den zal nog moeten blijken. De gemeente 

verwacht de ruimtelijke onderbouwing 

en het ontwerpbesluit eind september of 

begin oktober ter inzage te leggen.    <

Bouwplan 
Oppenheimstraat 
tweede fase

door Eddi Lamberts

Minder 
compact 
bouwplan
Het bouwplan Oppenheimstraat 

tweede fase voorziet in de bouw 

van een gebouwencomplex waar-

binnen vijf verschillende functies 

ondergebracht moeten worden. Het 

complex zal ruimte gaan bieden 

aan een gymzaal, een BSO, een 

peuterspeelzaal, een werk- en trai-

ningscentrum voor gehandicapten 

en zorgwoningen. De wijkvereni-

ging is van mening dat het ambitie-

niveau van de gemeente (te) hoog 

is en pleit ervoor om een minder 

compact bouwplan te realiseren. 

De gymzaal zou prima gebouwd 

kunnen worden nabij de Vredeskerk 

op het braakliggend terrein. Ook 

vraagt de wijkvereniging zich af of 

het realiseren van een BSO in de 

huidige marktomstandigheden nog 

wel een verstandige keuze is?

Uitnodiging
Buurtbijeenkomst 
Nieuwbouwplannen 
Oppenheimstraat
 
Wanneer: 
Donderdagavond 26 september
Hoe laat: 19.00-21.00 uur
Waar: St. Josephschool hoofdingang 
aan de Oppenheimstraat
 
Gaat dat wel passen in deze toch al 
drukke straat? Is het verstandig? 
Is de diversiteit aan functies echt 
nodig? Wij gaan graag met u in 
gesprek over de plannen, de bezwa-
ren en mogelijke oplossingen. 
 
U bent van harte welkom!
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door Regine Scholten

De proef met de Blauwe Zone 
wordt ongewijzigd verlengd 
tot een moment ergens in 
2014. Niemand weet tot 
wanneer precies. Dat, terwijl 
de proef is mislukt. Het is een 
onbegrijpelijke beslissing van 
de voltallige gemeenteraad. 
De politiek plaatst haar eigen 
belang kennelijk boven dat van 
de burger. 

Het doel van 

de proef met de Blauwe 

Zone was om overlast van langparkeer-

ders van buiten de wijk terug te dringen. 

Maar iedereen weet inmiddels de weg 

te vinden naar Gratis Lang Parkeren 

Leiden. Binnenstadbewoners, studenten, 

toeristen, forenzen, winkelend publiek, 

eigenaren van tweede auto’s, klassiekers, 

bedrijfsauto’s en klusbussen: ze parkeren 

nog altijd massaal in onze wijk. 

Het enige verschil: het gebeurt op een 

andere plaats. Niet meer in de straten 

direct grenzend aan het centrum, maar 

iets verderop, net over de grens van de 

Blauwe Zone die als een rare scheidslijn 

dwars door onze wijk loopt. De bewoners 

van de Blauwe Zone zijn veelal tevreden, 

in tegenstelling tot de bewoners die daar 

net buiten wonen. Vroeger was dat pre-

cies andersom. 

De huidige grens veroorzaakt veel wrevel 

binnen de wijk en zet bewoners tegen 

elkaar op. Pikant detail is bijvoorbeeld 

dat er schijnbaar enkele bewoners van 

de Blauwe Zone zijn die geen vergun-

ning willen betalen en hun auto bij de 

buren om de hoek parkeren, net buiten 

de Blauwe Zone. Beter een goede buur 

dan een verre vriend wordt dan wel wat 

ironisch.

Geschokt
Bewoners van net buiten de Blauwe Zone 

zijn geschokt door het besluit de proef 

ongewijzigd te verlengen. Een bewoner 

zegt: “Die poppenkast over de Blauwe 

Zone heeft nu wel lang genoeg geduurd. 

Wat mij betreft is het simpel: er is een 

experiment gehouden en vastgesteld is 

dat dit experiment is mislukt. Het ge-

woon laten voortbestaan van de situatie 

is niet te accepteren.”

Ook wordt 

het verzet op straat steeds wat 

‘fysieker’. Daar waar langparkeerders 

eerst nog met nette kleine briefjes werd 

verzocht elders te parkeren, vinden deze 

nu soms grote met ducktape bevestigde 

affiches op hun automobielen.

Verantwoordelijk wethouder Robert Strijk 

(D66) erkent openlijk dat de Burgemees-

terswijk zwaar de dupe is geworden van 

de proef en dat de grens fout is gekozen. 

In zijn pogingen iets aan het probleem te 

doen, is hij echter vleugellam gemaakt 

in een college met D66, VVD, CDA en SP, 

VVD en CDA. Zij  willen geen beperkend 

parkeerbeleid met een financiële bijdrage 

van bewoners, terwijl veel bewoners daar 

wel toe bereid zijn. De andere twee 

collegepartijen hebben zich hierbij neer-

gelegd om het college niet op te blazen. 

Daarmee geven SP en D66 de instand-

houding van het college voorrang boven 

de belangen van wijkbewoners.

Voortzetting geen denkbaar 
scenario
In de ‘Evaluatie proef met de Blauwe Zone 

Leiden’ die door de gemeente Leiden op 

2 april 2013 is gepubliceerd, staat dat 

de parkeeroverlast van de bewoners 

is verschoven en daarmee dus niet is 

opgelost. Volgens deze evaluatie zijn er 

twee mogelijk oplossingen. Of helemaal 

geen parkeerregulering. Of wel parkeer-

regulering, maar dan in een groter gebied 

dat begrensd wordt door ‘psychische en 

fysieke barrières’. 

Noch in deze evaluatie van de gemeente 

Leiden, noch in de gesprekken met wet-

houder Strijk en zijn beleidsambtenaren, 

is voortzetting van de proef in de huidige 

vorm ooit als reële optie aan de orde 

geweest. Ook tijdens de bewonersbijeen-

komst over parkeren in de Lorentzhof op 

17 april jl. bleek dit voor niemand een 

denkbaar scenario te zijn. 

De wijkvereniging is dan 

ook verbijsterd door het besluit van de 

gemeenteraad tot ongewijzigde voortzet-

ting van de proef. 

Betaald parkeren voor een beperkt 

bedrag en uitbreiding van de Blauwe 

Zone zijn wel als mogelijke oplossing aan 

de orde geweest. Daarbij heeft betaald 

parkeren de voorkeur van de wethouder. 

De wijkvereniging ziet liever dat de 

Blauwe Zone wordt uitgebreid tot aan 

natuurlijke grenzen, zoals het Kanaal. 

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 

17 april werd deze optie breed gesteund 

door de aanwezigen. Overigens vindt de 

wijkvereniging betaald parkeren tegen 

een beperkt bedrag ook bespreekbaar. 

Het belangrijkste is dat er eindelijk een 

oplossing voor de hele wijk komt en 

dat de overlast niet langer als een hete 

aardappel van de ene naar de andere 

straat wordt doorgeschoven.

Wat nu?
Vraag is: wat nu? Parkeren is een politiek 

gevoelig onderwerp. En wat doet de poli-

tiek dan het liefst? Zij doet dan het liefst 

helemaal niets. Houden het zoals het is, 

ook al is het probleem niet opgelost en 

zou de proef slechts tijdelijk zijn. Er zijn 

Blauwe zone

belang kennelijk boven dat van 
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plannen van medewijkbewoners om 

de gerechtelijke weg te beproeven. 

Zelf heb ik daar mijn twijfels bij. 

De route naar een oplossing zal 

waarschijnlijk toch langs politiek, de 

gemeenteraad en het college lopen.

 

De wijkvereniging is daarom van 

plan in de aanloop naar de gemeente-

raadsverkiezingen van maart 

volgend jaar verkiezingsdebatten 

te organiseren. Daar kunnen u en 

wij de politieke partijen aan de tand 

voelen over hun parkeerplannen 

voor onze wijk. Het blijft het dossier 

van de lange adem. Maar u houdt 

toch ook vol?    <

 Tijd voor een 
mooie portretfoto?

  Studioadres: Frambozenweg 27 - 2321 KA Leiden
www.robbeursefotografie.nl - telefoon: 06-51163780

familie- & bedrijfsfotografie

      profiel-fotoaktie 

2 personen voor 1 = 50 euro

ROB BEURSE
     FOTOGRAFIE

Wijkvereniging ProfBurgwijk verbijsterd
“Politieke belangen gaan voor oplossing parkeerproblemen”
Wijkvereniging ProfBurgwijk verbijsterd
“Politieke belangen gaan voor oplossing parkeerproblemen”

Op 15 juli 2013 heeft het bestuur van de 

wijkvereniging een open brief gestuurd aan 

alle politieke partijen in de gemeenteraad. 

De hoofdpunten hierin:

n  De wijkvereniging Professoren- en 

Burgemeesterswijk is verbijsterd over de 

verlenging van de Blauwe Zone met zijn huidige 

grenzen, in 2014. Deze verlenging is het gevolg 

van een unaniem aangenomen motie in de 

gemeenteraad van Leiden vorige week;

n  Hoewel de enorm toegenomen parkeer-

overlast in de Burgemeesterswijk door de 

verantwoordelijk wethouder Robert Strijk en 

diverse partijen in de gemeenteraad wordt 

erkend, weigeren het gemeentebestuur en 

de betrokken collegepartijen hier iets aan 

te doen. Het probleem wordt doorgeschoven 

naar een nieuw college na de verkiezingen 

van maart 2014. Daarmee schaden zij 

hun eigen parkeerproef en daarmee hun 

eigen geloofwaardigheid, omdat er geen 

consequente conclusies uit de evaluatie van de 

proef getrokken blijken te mogen worden.

n  VVD en CDA gijzelen SP en D66. De eerste 

twee collegepartijen willen helemaal geen 

beperkend parkeerbeleid met een financiële 

bijdrage van bewoners, terwijl bewoners daar 

wel toe bereid zijn. De laatste twee collegepartijen 

leggen zich hier bij neer, om het college niet op te 

blazen. Daarmee geven SP en D66 de voortgang van 

het gemeentebestuur voorrang boven de belangen 

van wijkbewoners.

Zie ook: www.profburgwijk.nl, 

dossiers>blauwe zone

Open brief aan 
gemeenteraad op 15 juli 2013
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Op 1 augustus was er een 
voorlichtingsbijeenkomst voor 
de bewoners van de Lorentzhof 
over de bouwplannen. Twee 
dagen daarvoor had het 
College van Burgemeester & 
Wethouders het besluit genomen 
hierover de gemeenteraad te 
informeren. Mevrouw I. van 
der Zande, voorzitter Raad van 
Bestuur van Libertas Leiden, 
voerde met ondersteuning van 
B. Noorlander, bestuurder van 
woningstichting Ons Doel, het 
woord.

Er was een groot opgezet stedenbouw-

kundig plan dat voorzag in nieuwbouw 

van de Lorentzhof aan de Lammen-

schansweg, nieuwbouw voor Ipse de 

Bruggen op de plaats van de oude 

Lorentzhof, een parkeergarage, een 

dienstencentrum en een aantal koop-

woningen. Over het bestemmingsplan 

is vijf jaar geprocedeerd en uiteindelijk 

keurde de Raad van State dit bestem-

mingsplan definitief goed.

Maar inmiddels is er een crisis op de 

woningmarkt: koopwoningen vliegen 

niet langer als warme broodjes over de 

toonbank. Woningcorporaties moeten 

meebetalen aan de financiële problemen 

van Vestia en Woningstichting Geertrui-

denberg. Ook de woningbouwstichting 

Ons Doel moet daarin delen. Kortom, er 

is geen geld meer beschikbaar om de 

plannen uit te voeren.

Ook ons zorgstelsel is aan verande-

ring onderhevig. Tegenwoordig wordt 

verwacht dat senioren zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen. Dit heeft tot gevolg 

dat er minder beroep op verzorgings-

centra zal worden gedaan. Ook voor 

Libertas Leiden is de bekostiging van 

nieuwbouw geen haalbare kaart meer.

Er is nu gekeken of een renovatie haal-

baar is. Dit blijkt het geval en deze plan-

nen hebben nu de instemming van het 

college van Burgemeester en Wethouders. 

De plannen blijven volledig binnen het 

huidige bestemmingsplan. 

Laten we eens naar de details kijken:

n De buitenmuren worden aan de 

 buitenkant geïsoleerd en de ramen 

 voorzien van dubbel glas, wat een 

 enorme energiebesparing moet gaan 

 opleveren.

n De grote zaal wordt voorzien van 

 lichtkoepels en er wordt gras op 

 het dak geplant. De zaal zelf blijft 

 even groot, maar het achterdeel zal 

 gebruikt worden als keuken.

n Er komt een aparte ingang voor de 

 ‘kleinschaligwonen’ eenheden voor 

 dementerenden. De huidige ingang 

 naar de zaal blijft gehandhaafd.

n Er komt een besloten tuin voor de 

 bewoners.

n Er zijn ca. Dertig parkeerplaatsen 

 gepland. In het voorlopig ontwerp is 

 sprake van de vervanging van de 

 houten brug naar de Lorentzkade 

 door een brug die door auto’s 

 gebruikt kan worden. Opmerkingen

  uit de zaal maakten dat daar nog 

 even naar gekeken gaat worden. De 

 parkeerplaatsen zijn uiteraard niet 

 voor wildparkeerders en een sluip-

 route via de Lorentzhof is ongewenst.

n Er komen twee typen woningen: 

 n  De zelfstandig wonenden krijgen 

 een tweekamerwoning. Daarvoor 

 worden twee units samengevoegd 

 tot één appartement. In één unit 

 komt een ruime badkamer met 

 slaapkamer en in de andere unit 

 komt een zitkamer met keuken-

 blok. 

 n  De bewoners met psycho-

 geriatrische zorg verblijven 

 overdag in een gezamenlijke 

 woonkamer. 

 Zij houden daarnaast één unit met 

 een slaapkamer met badkamer. De 

 deuropening is zo gemaakt dat er een 

 ziekenhuisbed door past. Bovendien 

 zijn de nieuwe badkamers een stuk 

 groter en zijn ze rolstoeltoegankelijk. 

 De gezamenlijke woonkamers hebben 

 de maat van drie oude kamers en 

 krijgen een groot balkon.

 In de woonkamers komt een grote, 

 complete keuken.

n De derde verdieping wordt verkleind 

 en hiervoor in de plaats komen dak-

 terrassen voor de zelfstandig 

 wonenden. De psycho-geriatrische 

 afdeling komt op de begane grond, 

 de eerste verdieping en een deel van 

 de tweede.

n In de huidige kantoor en keuken-

 vleugel wordt ruimte gemaakt voor 

 verhuur aan gerelateerde disciplines. 

 Gedacht wordt aan een kapper, 

 fysiotherapeut of iets dergelijks.

De bewoners kunnen gedurende de 

renovatie niet in de Lorentzhof blijven 

omdat het gebouw tijdelijk niet meer 

bewoonbaar is. Ze verhuizen op kosten 

van Libertas Leiden tijdelijk naar Rijn en 

Vliet. De verhuizing start begin tweede 

kwartaal 2014. Als alles meezit kan de 

nieuwe Lorentzhof medio 2015 weer in 

gebruik genomen worden.     <

Lorentzhof wordt gerenoveerd
Niet helemaal live, natuurlijk. De spanning en sensatie van die 26e maart waarop het allemaal gebeurde, 
hebt u gemist. Nog nooit bracht de ALV van onze wijk zoveel schokkende zaken aan het licht. 

door Frans Hoek

Nieuwbouwplannen Lorentzhof vervallen
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Pesten heeft een grote impact 
op kinderen én hun ouders. 
Tegelijkertijd weten ouders 
vaak niet goed wat zij tegen 
pesten kunnen doen. Daarom 
organiseert Praktijk De Jonge 
Kracht in samenwerking met 
Servicecentrum Libertas een 
(gratis) thema-avond over dit 
onderwerp. 

De thema-avond is bedoeld voor alle 

ouders van kinderen en tieners van 

7 t/m 17 jaar die in het werkgebied van 

Servicecentrum Libertas wonen. Het doel 

van de thema-avond is om de kennis 

over pesten te vergroten en tips aan 

de ouders te geven om pesten te voor-

komen, te signaleren en tegen te gaan. 

De volgende onderwerpen komen onder 

meer aan bod:

n Wat zijn oorzaken van pesten?;

n Hoe kan ik pesten bij mijn kind 

 voorkomen of signaleren?;

n Wat kan ik doen als mijn kind 

 wordt gepest;

n Wat kan ik doen bij pesten via 

 internet/mobiel?;

n Hoe kan mijn kind weerbaarder 

 worden tegen pesten?

De interactieve thema-avond wordt 

verzorgd door Irma Machielse. Zij is 

onderwijspsycholoog en aangesloten bij 

Stichting Omgaan Met Pesten. In Service-

centrum Libertas en vanuit haar eigen 

praktijk ‘De Jonge Kracht’ geeft zij sociale 

weerbaarheidstrainingen aan kinderen en 

tieners van 7 t/m 17 jaar.

De thema-avond vindt plaats op dinsdag 

8 oktober van 19.30 tot 21.30 uur bij 

Servicecentrum Libertas (Herenstraat 61). 

De toegang is gratis. Om verzekerd te 

zijn van een plek, kunt u zich vooraf 

aanmelden. Dit kan online via het 

contactformulier van Praktijk De Jonge 

Kracht (www.praktijkdejongekracht.nl/

contact) of telefonisch bij Servicecentrum 

Libertas (071-5120483, di. t/m vr. van 

9.00-11.30 uur).    <

LEIDEN, 
MOLENSTAD 
NUMMER 1

8 Oktober Thema-avond ‘Pesten’: 
Wat kan ík er tegen doen?’

Op zondag 22 september zijn tussen 

tien en vijf uur alle molens van Leiden 

(behalve de Roodenburgermolen) te 

bezichtigen. Ze zullen doen – als er 

genoeg wind is natuurlijk – waarvoor 

ze gebouwd zijn: draaien! Want ze 

hebben bijna allemaal nog het complete 

binnenwerk: dé kans om die binnenkant 

aan het werk te zien. Iedere Leidse molen 

is uniek en heeft een uniek verhaal. Dat 

kunt u die dag komen horen. Dan weet u 

eindelijk waarom sommige molens rood 

geloven en andere groen. 

In molen de Valk is een fototentoonstel-

ling te zien met nieuwe en oude foto’s 

van de Leidse molens. Ook van molens 

die allang gesloopt zijn. De nieuwe foto’s 

zijn gemaakt door wijkgenoot 

Frans Hoek.

De Leidse Molendag wordt mede 

mogelijk gemaakt door de Historische 

Vereniging Oud Leiden

Kom vooral langs!    <

door Frans Hoek

8 oktober - 19.30 tot 21.30 uur
Servicecentrum Libertas - Herenstraat 61
Opgeven: www.praktijkdejongekracht.nl 
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advocaat in de buurt?

persoonlijke rechtshulp voor een redelijke prijs

Mr. A. Hoekstra-Wagemans

advocaat

meijerskade 13
2313 EG leiden

tel: 071 - 514 77 41
fax: 071 - 514 86 95

mr.hoekstra@hetnet.nl
www.meesterhoekstra.nl

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden

Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

E info@fysiotherapievandersalm.nl

I www.fysiotherapieleiden.nl

T 071-512 47 88

‘Uw bewegen 
     is onze zorg’
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door Nynke Smits

Geregrachtgemaal. Daarvoor moest er 

door de Singel een nieuwe persleiding 

worden aangelegd. Nu de uitbreidings-

plannen voor de Lorentzhof op losse 

schroeven staan, vraagt de heer 

Barendregt zich af of deze dure operatie 

wel nodig is geweest. Onduidelijk is óf 

het vijzelgemaal nog gesloopt gaat 

worden, maar het valt wel te vrezen. 

Het zou jammer zijn wanneer dit zou 

gebeuren zonder dat de wijkbewoners 

van het bestaan ervan op de hoogte 

waren. Misschien kan er eens op een 

Open Monumentendag een rondleiding 

worden verzorgd door dit unieke stukje 

industriële erfgoed.    <

Mr. Ir. Barendregt, inwoner van onze wijk 

en van 1960 tot 1993 Hoofd Directie 

Civiele Werken Leiden, zal, als specialist, 

één van de weinigen zijn die dit gebouw 

op waarde weet te schatten. Het gaat hier 

namelijk om een zeldzaam rioolvijzelge-

maal. Meneer Barendregt legt het graag 

allemaal uit, wanneer ik hem bezoek. 

We zitten in de serre van zijn huis en het 

stortregent. Zóveel water, leer ik, moet 

worden afgevoerd naar het riool, evenals 

de ‘droogweerafvoer’, het gewone huis-

houdelijke afvalwater. Gewoonlijk niet 

een onderwerp waar ik lang bij stil sta, 

maar dankzij De heer Barendregt nu dus 

een keertje wél. 

Vijzelconstructie
Het zal menig wijkbewoner al zijn 

opgevallen dat het rioolgemaal aan de 

Geregracht onlangs is gerestaureerd, 

waarmee een jaren dertig monument voor 

Leiden is behouden. Dit straatbeeldbe-

palende monument heeft de rol overge-

nomen van het jaren zeventig gemaal 

aan de Lammenschansweg, dat destijds 

is neergezet om het transport van het 

rioolwater uit de Professoren- en Burge-

meesterswijk te bewerkstelligen naar de 

rioolwaterzuiverigingsinstallatie in Leiden 

Zuidwest. Het monumentale aspect zit in 

dit geval onder de grond. In plaats van 

de gebruikelijke centrifugaalpompen met 

persleiding werden zogenaamde vijzels – 

stel u een reusachtige schroef voor – met 

transportriool gebruikt voor transport van 

het afvalwater. Voordeel van de vijzelcon-

structie was onder meer dat grotere stuk-

ken afval niet eerst hoefden te worden 

versneden. Dit kon worden uitgesteld tot 

het afvalwater in Zuidwest arriveerde. Het 

vijzelgemaal was ook in andere opzichten 

goedkoper. Maar ook bijna uniek voor 

Nederland. Het sneed de heer Barendregt 

dan ook door de ziel toen hij hoorde dat 

het gemaal gesloopt zou worden ten 

behoeve van uitbreiding van de 

Lorentzhof. Inmiddels is het vijzelgemaal 

buiten werking gesteld en de transport-

functie is overgenomen door het 

In de oksel van de Zoeterwoudsesingel en de 
Lammenschansweg staat, omheind door een prozaisch 
hek, een onopvallend jaren zeventig gebouwtje. 
Het is omgeven door een verwilderd terrein van 
klinkers en stalen afdekplaten. Er slingert vergeten 
straatmeubilair rond, een stuk golfplaat, een pallet 

en wat wegrottend haardhout. Alles raakt al aardig 
overwoekerd door wingerd en braamstruiken. 

Een lapjeskat heeft er zijn speelterrein. 
En toch hebben we hier te maken 

met een monument.

Een stukje 
riooljournalistiek 
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Informeer 

naar de 

mogelijk-

heden

KOM
JE OOK NAAR
’T KASTEEL?
BUITENSCHOOLSE OPVANG
ER IS PLEK VOOR JOU!

KOM
JE OOK NAAR

tel. 071 - 566 12 76
info@tkasteel.nl
www.tkasteel.nl
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Als er wordt opengedaan bij 
Cobetstraat 53, begin ik meteen 
enthousiast te vertellen over de 
wijkkrant. Totdat blijkt dat de 
bewoonster geen Nederlands 
spreekt… Sinds kort is onze wijk 
twee Fransen rijker: Evelyne 
Chin en Yannick Baubet. En de 
bruine labrador Choco.

Yannick is ten tijde van het interview 

op zakenreis in het buitenland, maar 

Evelyne kan me alles vertellen over hun 

eerste ervaringen in onze wijk en hoe 

ze er zo terecht zijn gekomen.

Evelyne komt oorspronkelijk uit Lille, 

Yannick uit de Auvergne, ze leerden 

elkaar kennen tijdens hun studietijd in 

Nantes en woonden jaren in Parijs. In 

2003 werkte Evelyne een jaar voor Estec 

in Noordwijk en zo leerde ze ons land 

kennen. En ze werd fan. Toen in 2009 

ze de kans kregen om voor langere tijd 

bij Estec in Noordwijk aan de slag te 

gaan, waren ze meteen enthousiast. 

‘We zijn allebei ingenieur en gewend 

om internationaal te werken. Yannick 

was een tijd aan de slag in Oostenrijk, 

en toen zat ik in Londen. We waren er 

wel aan toe om weer samen ergens te 

wonen. En het liefste in een nieuwe 

omgeving.’  

Voor Yannick was het even lastig in het 

begin. Het kostte hem zo’n zes maanden 

om werk te vinden in Nederland. “Hij 

werkt nu in Utrecht en heeft het goed 

naar zijn zin. Vooral ook het feit dat hij 

een dag thuis mag werken. Dat is echt 

ongekend in Frankrijk. Dat maakt de 

kwaliteit van leven echt een stuk hoger 

hier.”  

Nederlands spreken ze nog niet echt. 

Sinds kort zijn Evelyne en Yannick lid bij 

roeiclub ‘Die Leythe’ en daar leren ze nu 

wel wat Nederlands: vooral coachings-

instructies… “Niet echt nuttig in het 

dagelijks leven dus”,  lacht Evelyne. 

De eerste vier jaar in Nederland woon-

den ze op de Spoorlaan. Toen kwam het 

moment dat ze iets groter wilden wonen 

en ook graag in een groenere omgeving. 

Ze hebben overal gekeken en waren 

vooral enthousiast over de Profburg-

wijk. “Rustig, groen, grote huizen en 

ook dichter bij de uitvalswegen naar 

Utrecht. Eigenlijk wilden we niet per se 

een huis waarin veel verbouwd moest 

worden, maar we werden al snel verliefd 

op dit huis. De charme van het oude, de 

prachtige tuin en de potentie die het in 

zich had, gaven de doorslag.” De heer en 

mevrouw Bouwman, die er tot voor kort 

woonden, zijn kleiner gaan wonen maar 

wel in Leiden gebleven. “Het huis was 

in goede conditie, maar we wilden het 

wel graag moderniseren, dus er is alles 

bij elkaar toch veel gebeurd. We hebben 

zo’n vijf maanden verbouwd. Parketvloer, 

dubbele ramen, een hele vernieuwde 

tweede verdieping. En het trappenhuis 

verplaatst.” 

Als ik haar spreek, heeft Evelyne pas drie 

nachten in het nieuwe huis geslapen. Wat 

valt haar op? “De rust! Op de spoorlaan 

was toch vrij veel geluid van verkeer, 

hier horen we vooral vogels.” Ze vertelt 

enthousiast over de geelgroene vogels 

in de tuin; ‘perruche’ zegt ze. Zonder te 

weten welke vogel ze bedoelt, vertel ik 

over de halsbandparkieten die in onze 

wijk huizen. Thuis zoek ik de betekenis 

van perruche op… parkiet.

Het meest is Evelyne onder de indruk 

van de warme en vriendelijke ontvangst 

die ze hebben gekregen. Ze wijst op de 

kaartjes, de bloemen en de plant die 

ze van de buren hebben gekregen bij 

hun verhuizing. “Iedereen is vriendelijk, 

zegt gedag en geeft je het gevoel dat je 

welkom bent. Dat in combinatie met het 

groene, parkachtige uitzicht als je 

’s ochtends de slaapkamerdeuren open-

doet, is onbetaalbaar. Als je het ons nu 

vraagt, gaan we hier nooit meer weg!” <

‘Pe�uche’

door Monica Wigman

Nieuw in de wijk

Nog geen lid? 
Stuur een mailtje naar: 
info@profburgwijk.nl, 
of kijk onder:

www.profburgwijk.nl 
onder de knop 
<Lid worden>
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Op hoog niveau: dat was letter-
lijk en figuurlijk de bijeenkomst 
van de tweede leeskring in onze 
wijk. Ze kwam voor de derde 
keer bij elkaar op de zesde 
verdieping van de Cronesteinflat 
met een fraai uitzicht op het 
polderpark in prille voorjaar-
stooi. 

Enige jaren geleden werd door Hanneke 

van der Veen een leeskring voor ouderen 

opgericht. Het initiatief was een groot 

succes. Er ontstond een wachtlijst. Lief-

hebbers om te lezen genoeg, maar er was 

tot nog toe niet nog een leeskringleidster 

zoals Martine Verhagen beschikbaar.

Maar dit jaar werd ze gevonden: neer-

landica Carolien Polderman. Ze stuurt 

op haar bescheiden wijze – meer als 

deskundige deelneemster dan als bewust 

leidinggevende – het gesprek over het 

gelezen boek. Van tevoren heeft ze de 

bijgeleverde informatie bestudeerd en 

aangevuld via Internet. 

De dames komen om de zes weken bij 

één van hen thuis bij elkaar. De meesten 

komen op de fiets. De gemiddelde leef-

tijd ligt iets lager dan bij de eerste kring. 

Carolien rijdt de oudste deelneemster. Er 

zijn nu vijf deelneemsters. Er is dus nog 

plaats! 

Probiblio
De kring is lid van Probiblio. De kosten 

worden omgeslagen over de deelnemers 

aan de kring. Probiblio verstrekt een 

kist met zeven dezelfde boeken en 

achtergrondinformatie voor de leidster. 

Carolien geeft in overleg met de kring 

twintig titels op. Ze haalt de kist op en 

deelt de boeken uit. Het is voor haar een 

verrassing welk boek geleverd wordt. Dit 

keer was het ‘De Hemel bestaat niet’ van 

Jannetje Koelewijn. Eerder lazen ze ‘De 

Blinde Huurmoordenaar’ van Margaret 

Atwood en van de helaas overleden 

Rasha Peper ‘Wie Scheep gaat’.

Jannetje Koelwijn
Jannetje Koelewijn is een journaliste. 

De kring verwijt haar nog steeds haar 

artikel in de NRC over Prins Friso. Haar 

besproken boek is geen roman maar 

een sociologisch verhaal. Ze beschrijft 

hierin het leven van haar ouders. Hun 

voorgeschiedenis en hun maatschap-

pelijke vooruitgang in de wederopbouw 

jaren. Hiervoor heeft ze haar ouders, nu 

bijna blind en dement veel op locatie 

ondervraagd. Ook haar eigen ervaringen 

als kind heeft ze in het boek verwerkt. 

De discussie in de leeskring gaat vooral 

over de vraag of je dit mag doen met je 

ouders. Tegelijkertijd is er voor hen veel 

herkenbaars omdat ze zelf die tijd heb-

ben meegemaakt. Sommigen vinden dat 

het geloof een te grote rol speelt.

Beleving van de leeskring
Boeken lezen die je anders niet gekozen 

zou hebben, ze helemaal uitlezen en ver-

volgens bespreken onder leiding, waarbij 

je andere visies hoort, geeft volgens de 

leeskringdeelneemsters structuur aan 

het lezen. Maar vooral de gezelligheid 

en de ontstane vriendschappen worden 

unaniem als de grote pluspunten ervaren.

De tweede leeskring heeft zijn draai 

gevonden.    <

Tweede leeskring

Boekbespreking 
op hoog niveau

door Riekje Renes 
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tacoyo
Move your body, relax your mind

®

TACOYO: een body en mind conditietraining op muziek

Iedere maandagavond in Leiden

Van Vollenhovekade 17, gymzaal Lorentzschool

www.tacoyo.nl

Tacoyo Trainer
Viktor Verwoerd
(m) 06-41549731
(e)  v.verwoerd@tacoyo.nl

Informatie en opgeven 
voor een proefl es:

Geef je op 
voor een 
proefl es!

TACOYO IS BIJZONDER
• Tacoyo verbetert uw houding, fi guur en souplesse.
• De les duurt vijf kwartier en is een no-nonsense training.
• U traint in een ontspannen, niet prestatiegerichte sfeer.
• U volgt de les in een groep, maar op uw eigen niveau.
• Tacoyo is voor iedereen, jong en oud, man en vrouw.
• wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
• Tacoyo ontspant en werkt stressreducerend. 
• Iedere les gebruikt inspirerende muziek.
• Tacoyo gebruikt geen apparaten. 

€ 8,- per les
Deelname per 
seizoen (± 20 

lessen)

BMS
Netwerk Notarissen

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

www.bmsnotarissen.nl

> Alle rechtsgebieden

 
> Combinatievoordeel
 bij gelijktijdig   
 passeren van 
 verschillende akten

> Gratis abonnement  
 op onze    
 elektronische  
 nieuwsbrief

> Eigen parkeerterrein

Notarissen

mr. R.H. Breedveld

mr. E.J. Moolenaar

mr. M. Schwarze

Bij onze BOVAG-autorijschool kun je in
een prettige sfeer en op ontspannen wijze
leren autorijden in je eigen tempo volgens 
de nieuwste lesmethoden.

Hoge slagingspercentages: zie www.cbr.nl
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

Kijk op www.drive4all.nl of bel
06-22682485 voor meer informatie.

Loek Groenewegen, Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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Er zijn al mensen uit de buurt in paniek 

de winkel binnen komen vallen. “Louis, 

hoor ik het goed dat jij gaat sluiten? Dat 

kan toch niet. Wat moeten we dan?” Oude 

mensen in de ‘torenflat’ zullen zonder hun 

wekelijks thuisbezorgde boodschapjes 

komen te zitten. Buurtbewoners hebben 

geen adres meer waar ze hun pakketjes 

kunnen laten bezorgen en reservesleutels 

geen veilig plekje meer in de kassalade. 

Boven de toonbank hangt een tekening 

van een engel. Van Femke, omdat Louis 

een engel is. Ja, dat is een dochter van 

die en die uit de ‘zusenmezostraat’, zegt 

Louis, die de meeste klanten persoonlijk 

kent.

Ik vraag bij binnenkomst om een stoel, 

om mijn aantekeningen te kunnen op-

schrijven. “Heb ik niet”, zegt Louis, “wij 

zitten nooit.”

Tot in de jaren tachtig was Louis een 

melkboer die langs de deuren ging. Net 

als zijn vader en grootvader. Nog altijd 

belt hij twee keer aan, het teken dat de 

melkboer er is. “Het is eigenlijk allemaal 

begonnen met de opa van mijn vader”, 

zegt Louis. “Hij had zeven koetjes en 

een bunder land. Als die melk tekort had 

kocht hij het van een andere boer. Louis 

komt uit ‘Zoeterwou’, net als de eigenaar 

van het pand, die nu de boel wil verkopen. 

Toen Louis veertien was ging hij van 

school, op zijn vijftiende werd hij melk-

boer en op zijn zestiende werd een eigen 

‘winkelwagen’ voor hem aangeschaft. ‘Een 

ijzeren knol waar je op kon gaan zitten.” 

Scholieren
De winkel heeft een klein assortiment 

van kruidenierswaren, waaronder een 

heel rekje biologisch, gebak van bakkerij 

’t Watertje en een ‘vershoek’ met brood, 

vleeswaren en kaas. Naast de tekening 

van de engel hangt een hockeystick. Om 

te gebruiken als het nodig is. Want 

scholieren van het gym en het Bona 

weten Louis al jaren te vinden. En soms 

halen ze vervelende geintjes uit, zoals 

sneeuwballen naar binnen gooien. Louis 

doet voor hoe hij dan in de deuropening 

gaat staan. Nonchalant achterover han-

gend, met de hockeystick tussen zijn over 

elkaar gelegde armen. “En dan is het zo 

over hoor, want ze zijn wel allemaal op 

mijn hand.” “Ik heb gehoord dat je heel 

veel uierkruiers per dag verkoopt”, zeg 

ik. Hoeveel? Heel veel. “Eh, enige tiental-

len?” “Nee, honderden!”, verbetert hij met 

een spottend lachje. 

Het kleine winkelwagentje waar ik met 

enig gewurm mijn zoontje in kan stoppen 

rolt piepend en krakend over de winkel-

vloer. “Wij zijn een mandjeswinkel”, zegt 

Louis, “voor kleine boodschapjes.” Na 

sluitingstijd, als de luxaflex al dicht zijn, 

wordt er nogal eens op het raam getikt. 

‘Of ik een kuipje zure room heb voor bij 

de spinazie.” Op zaterdag is hij officieel 

om vier uur dicht, maar het is in al die 

jaren nog nooit gelukt om dat voor elkaar 

te krijgen. “Ik doe aan EWS”, bromt Louis, 

en zwijgt. Aan EWS? “Eten,  werken, 

slapen.” 

Het is wel duidelijk dat de kracht van de 

Troefmarkt de persoonlijke band is die 

Louis met zijn clientèle heeft opgebouwd. 

“Je krijgt vertrouwen hè”, zegt hij. “Doe jij 

effe pinnen.” Op woensdagmiddag brengt 

Louis bestellingen weg voor oudere men-

sen in de flat aan de Kanaalweg. En een 

kratje bier en een flesje spa bij deze of 

gene, want “ja, je komt er toch langs.” 

Steunaanbod
Nu de klanten erachter zijn dat Louis gaat 

sluiten heeft hij al veel steun aangeboden

gekregen. “Van de week kwam een 

mevrouw langs die zei dat ze me wel 

wilde helpen met mijn CV. Ik snapte eerst 

niet wat ze wilde met de verwarming. 

Maar het ging dus om een sollicitatiebrief 

en zo. Hij opent zijn kassalade en haalt 

er twee huissleutels uit. Ik bewaar ook 

postpakketten hoor. ’T is zo makkelijk om 

het hoekie...” Een laatste klant steekt zijn 

hoofd om het hoekje van de winkeldeur. 

“Kan ik nog een filet stok krijgen?” “Als 

ie z’n handen over z’n hart haalt kan het 

nog wel”, antwoordt Louis, effe fluitend.

Inmiddels is bekend geworden dat Louis 

zijn zaak nog drie jaar aan mag houden. 

De slinkende voorraden zijn aangevuld 

en u kunt uw mandje weer volladen bij 

de Troefmarkt op de Roomburgerlaan.  <

door Gesineke Veerman

Sociale cohesie, mantelzorg, 
buurtparticipatie. Het zijn 
woorden uit de koker van beleids-
makers, maar Louis van Leeuwen
(kortweg ‘Louis’), eigenaar van de 
Troefmarkt op de Roomburger-
laan, verenigt ze in eigen persoon.
Een buurtreportage over de 
dreigende teloorgang van een 
sociaal instituut.

Louis 
van ‘de 
Troefmarkt’
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Een Mooie Uitvaart… 
...past bij de levensstijl van de overledene 
...biedt troost en steun 
   aan hen die achterblijven

Complete uitvaartbegeleiding 
Ook voor vrijblijvende 
informatie 

Warme groet, 
Angelique

Angelique Valk | Cobetstraat 18A, 2313 KC Leiden |

06-53964420 (24 uur) | angelique@mooieuitvaart.com | 

www.mooieuitvaart.com

MOOIE UITVAART

Voor tariefberekeningen:

www.leydenexclusivetaxi.nl
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Op 15 september 1993 was de 
feestelijke opening van een 
splinternieuw bouwcomplex: het 
project Beyerincklaan. Het was 
speciaal bestemd voor senioren 
en lichamelijk gehandicapten. 
Woningcorporatie Ons Doel is de 
eigenaar. De realisatie ging niet 
zonder weerstand. Op 29 juni 
dit jaar vierde de bewoners het 
20-jarig bestaan.

Het denken begon eind jaren tachtig. De 

woningen van Ons Doel aan de Beyerinck-

laan en omgeving kregen groot onder-

houd. Een van de voormalige scholen op 

het grote terrein was inmiddels afgebrand 

en gesloopt. “Er stond een grote heg om 

heen, maar het was een kaal terrein. Dit 

was de kans om iets nieuws te gaan neer-

zetten en Ons Doel kreeg die kans,”aldus 

Gerrit Mets, al ruim 25 jaar actief betrok-

ken bewoner in de bewonerscommissie. 

“Het eerste idee was een nieuw straatje 

met woningen, maar dat ging niet door. 

De behoefte aan ouderenwoningen werd 

het nieuwe uitgangspunt.” De Leidse 

Vereniging Groepswonen Ouderen zocht 

al heel lang een plek voor een woongroep 

voor senioren. Deze was nu gevonden. 

Architect Henk Meijer uit Noord-Holland 

werd gekozen op zijn ervaring met die 

woonvorm. Een aannemer, eveneens uit 

Noord-Holland, ging het bouwen. Er werd 

enkele jaren uitgetrokken om het plan 

voor te bereiden en uit te werken, onder 

leiding van Ons Doel. Uiteindelijk werd 

het een combinatie van een wooncomplex 

voor de woongroep van 20 wooneenhe-

den, een flatgebouw van acht woonlagen 

met 15 aangepaste woningen (‘Fokus-

woningen’) voor lichamelijk gehandicap-

ten en tot slot een lint van twee woonla-

gen met 33 seniorenwoningen.

Ook werd een dienstencentrum voor 

ouderen in het nieuwe complex opgeno-

men. Het vorige centrum was in 1987 

afgebrand. Stichting Ouderenwerk Radius 

kreeg de regie op activiteiten. Onder 

andere een eettafel voor ouderen in de 

Petruskerk verhuisde hier later naar toe.

Populier gered
In 1991 en 1992 is het plan ontwikkeld en 

natuurlijk ook voorgelegd aan de om-

wonenden. Inspraak werd ook geboden 

vanwege de noodzakelijke wijziging van 

het bestemmingsplan (van scholen naar 

woningen). “Tijdens speciale bijeenkom-

sten kwam er een golf van protest naar 

voren”, zo herinnert Mets zich. “Er was 

grote bezorgdheid over de hoogte en het 

groen. Zo kreeg een mevrouw uit de Van 

de Sande Bakhuijzenlaan het voor elkaar 

dat een grote populier kon blijven staan. 

Ook wilde de buurt speelvoorzieningen 

voor kinderen in het complex, ook voor 

de bezoekende kleinkinderen van de 

senioren. Goede ideeën en daarmee werd 

de nodige weerstand overwonnen.”

Op dringend verzoek van de buurt werd 

ook veel aandacht besteed aan de park-

achtige inrichting langs de sloot. Voor een 

aparte vlindertuin was uiteindelijk geen 

geld meer.

Op 28 april 1992 ging de eerste paal de 

grond in, anderhalf jaar later was het 

complex klaar.

Trots
De nieuwe samengevoegde Bewoners-

commissie Zuidoost  (uit de commis-

sies Rijndijkbuurt en Beyerincklaan e.o.) 

van corporatie Ons Doel is trots op het 

complex. “We overleggen in het diensten-

centrum, een heerlijke plek voor ouderen, 

maar ook voor andere bewoners,” zo stelt 

Joke Lefèbre, waarnemend voorzitter van 

de commissie.”    <

De nodige weerstand 
werd overwonnen

door Thomas van Duin

20 jaar senioren- en 
gehandicaptenhuisvesting 

Professorenpad

• Vier van de zes leden van 

de Bewonerscommissie Zuid-

oost, vlnr Greet Montanus, 

Janny van der Steen, Joke 

Lefèbre en Gerrit Mets.
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door Alfred Dernison

Pancras en Philips
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Eerder was ik een ander uitzicht gewend. 

Meer dan dertig jaar was de Pancras (de 

huidige Hooglandse kerk) het eerste wat 

ik van de buitenwereld zag, een gebouw 

dat al bijna zeven eeuwen het Hogeland 

markeert. Begonnen als een hulpkapel 

van de kerk van Leiderdorp is ze in 

ruim twee eeuwen uitgegroeid tot een 

fraai voorbeeld van gotiek. Soms leken 

schimmen van mensen die in en rond dit 

gebouw gewerkt en geleefd hebben op te 

doemen. De meesten zullen altijd onbe-

kend blijven. Een enkeling is tot de dag 

van vandaag in herinnering gebleven. 

Dat geldt zeker voor Philips van Leiden, 

die wel vergeleken is met Machiavelli en 

wordt beschouwd als erflater van onze 

beschaving. 

De rol van Philips als ‘promotor’ van 

de Pancras is beschreven door onze 

helaas te vroeg overleden buurtgenoot 

Leverland, pastoor van de oud-katholieke 

kerk. Robert Fruin, ook geen onbekende 

in onze buurt, heeft Philips hoofdwerk 

‘Over de zorg voor het algemeen belang’ 

geredigeerd.

Over de zorg voor het 
algemeen belang
Philips Pieterszoon van Gobburge werd 

in 1328 geboren op de Breestraat. Zijn 

ouderlijk huis was een van de weinige 

stenen huizen in Leiden. Hij kwam uit 

een gegoede familie. Zowel zijn vader als 

zijn ooms waren schepenen van Leiden 

en burgemeester geweest. Als zeventien-

jarige jongen ging hij in Orléans stude-

ren, waar hij een licentiaat behaalde.

Terug in Holland kon Philips met zijn op-

leiding aan de slag. Graaf Willem V wilde 

de jonge Leidenaar graag op zijn kanse-

larij hebben. Hij werd al snel ingezet bij 

belangrijke bestuurstaken. Zo werd hij 

met Gerard Alewijnsz, het hoofd van de 

kanselarij, naar Zeeland gestuurd om een 

slepend conflict te beslechten.

Philips had intussen zijn gedachten in 

een boek vormgegeven. Hij heeft dit 

boek: ‘ Over de zorg voor het algemeen 

belang’ aan Willem V aangeboden. De 

graaf bleek er zeer mee ingenomen. De 

schrijver beklemtoonde dat het de taak 

van de bestuurders is het welzijn van de 

burgers te bevorderen. De bestuurder is 

er ten dienste van de bestuurden. Anders 

dan veel graven maanden zij de burgers 

niet de landsheer een vorstelijk inkomen 

te bezorgen. 

Over de adel toonde Philips zich erg 

kritisch. “Studeren doen ze niet. Van 

recht hebben ze geen kaas gegeten. Dus 

moeten ze zich ook niet met het bestuur 

bemoeien. Hun handwerk is de strijd. 

Laten ze zich daar dan in bekwamen 

en alleen optreden als het nodig is bij 

conflicten. En waarschijnlijk is men met 

een beroepsleger beter af.”

De instemming met deze gedachten 

pakten voor Willem V slecht uit. Zijn 

familie liet hem in 1358 krankzinnig 

verklaren. Hij werd afgevoerd naar 

Henegouwen en de rest van zijn leven 

opgesloten in het kasteel van Quesnoy. 

Zijn broer Albrecht kwam de zaken 

waarnemen.

Kapittel
De rol van Philips in de grafelijke 

bureaucratie was voorlopig uitgespeeld. 

Hij vertrok naar Parijs en ging doceren 

aan de Sorbonne. Maar in de loop van de 

jaren zestig vertoonde hij zijn gezicht 

weer in Leiden en liet zich weer in met 

bestuurszaken.

De Pieterskerk was toen de belangrijkste 

kerk van Leiden. De pastoor van deze 

kerk viel onder de verantwoordelijk-

heid van de Duitse Orde. Deze Orde 

hield bij beslissingen, naar de mening 

van de burgerij, te weinig rekening met 

Leidse belangen. Philips zag als oplos-

sing de versterking van het belang van 

de Pancraskerk (de huidige Hooglandse 

kerk). Dat kon door aan die kerk een 

kapittel te verbinden. Een kapittel is een 

college van geestelijken en kanunniken 

dat regelmatig bijeenkomt om te bidden. 

Maar die kanunniken krijgen ook het 

recht om over allerlei kerkelijke en soms 

ook niet kerkelijke zaken te beslissen. En 

daarvoor ontvangt het kapittel een royale 

vergoeding.

Om dat plan te verwezenlijken moest 

er onderhandeld worden. Maar dat viel 

mee. De pastoor van Leiderdorp, die 

nog steeds het gezag over de Pancras 

had, was enthousiast over het plan. De 

bisschop van Utrecht ging akkoord als 

het hem geen cent zou kosten. En verder 

waren er allerlei belanghebbenden die 

er alleen tegen betaling mee in wilden 

stemmen. Philips schrijft dat hij hieraan 

bijna een jaarinkomen kwijt was. 

Sponsorwerving
Nu moest ook nog voor het salaris 

van de kanunniken gezorgd worden. 

De rechtsgeleerde stapte toen in de 

sponsorwerving wat hem blijkbaar goed 

afging. In 1366 was alles rond en werd 

het kapittel ingesteld. Philips kreeg 

daarin de rol van penningmeester. 

Al snel werd een overwinning op de 

Pieterskerk geboekt. De bewoners 

van het gebied rond de Burcht werden 

als parochianen van de Pieterskerk 

overgeheveld naar de Pancras.

Drie jaar later promoveerde Philips van 

Leiden aan de Sorbonne. De bisschop van 

Utrecht haalde de jonge doctor naar de 

Domstad en stelde hem aan als vicaris 

generaal. Lang heeft hij deze functie niet 

vervuld. Mogelijk tussen de drie en vijf 

jaar.

Openbare bibliotheek
Hij keerde terug naar Leiden en betrok 

een huis aan de Kloksteeg dat ‘de tempel 

van Salomon’ werd gedoopt. Hij had 

ondertussen een, voor de middeleeuwen 

kolossale, boekenverzameling opge-

bouwd, wel vijftig stuks. In zijn huis 

begon hij de eerste openbare bibliotheek 

van Leiden. Studenten konden tegen 

borgtocht een boek lenen.

Als rechtsgeleerde had hij een grote 

reputatie opgebouwd. Wanneer er ergens 

bestuursconflicten waren werd Philips al 

snel als arbiter gevraagd.

De verhouding met het graafschap was 

weer warmer geworden. Ook Albrecht 

vroeg hem meerdere malen te bemid-

delen.

Tegen de jaren tachtig besloot Philips het 

kalmer aan te doen. Zijn aandacht ging 

vooral naar de herziening van zijn hoofd-

werk, het boek ‘over de zorg’. Vooral het 

goed beschrijven van praktijkvoorbeel-

den over de oplossing van conflicten 

hield hem bezig.

Hij stierf op 9 juni 1382 en werd begra-

ven in de Pieterskerk.     <

Met dank aan de auteurs: 

Fruin, Romein, Leverland.

Als ik ’s morgens de 
gordijnen van mijn 
slaapkamer opendoe zie ik 
hoe Kropholler zich in 1935 
een kerkgebouw voorstelde. 
De massieve torenromp van 
grote bakstenen en het rode 
pannendak van de Petruskerk 
lijken zwaar te drukken op de 
omringende eengezinshuizen. 
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Kunst over de Vloer
Kleinschalig cultureel festival in de 
Professoren- en 
Burgemeesterswijk in Leiden.
Op zondag 3 november zal in de wijk weer 

het kleinschalig cultureel festival Kunst 

over de Vloer plaatsvinden. Na zes zeer 

geslaagde edities zijn opnieuw wijkbe-

woners bereid gevonden hun huiskamers 

beschikbaar te stellen voor veelsoortige 

optredens in een intieme sfeer.

Podiumkunsten door diverse 
ensembles
De optredens worden verzorgd door pro-

fessionele kunstenaars. Er zijn twaalf zeer 

uiteenlopende optredens met zang, jazz, 

klassieke en wereldmuziek. Dit jaar gaat de 

meeste aandacht uit naar de kinderen. Voor 

hen treedt er een zespersoons klassiek 

orkest op met speciale kindermuziek 

‘Praten met je oren dicht’. Ook is er een 

4 Openbare 
masterclass 
kamermuziek

Dit jaar organiseert KodV samen met BplusC 
een openbare masterclass kamermuziek. 
Kamermuziek is iets magisch! Iedereen 
studeert zijn eigen partij in en dat is leuk, 
maar als het voor het eerst samen gespeeld 
wordt, staat iedereen er altijd weer versteld 
van hoe geweldig de muziek klinkt! Ook al 
is het nog niet perfect, het is een belofte 
van hoe het gaat worden. Dat inspireert 
geweldig en motiveert om hard te studeren. 
Tijdens dit unieke ‘concert’ gaat Raymond 
Honing, docent fluit bij BplusC en aan het 
Amsterdams conservatorium, aan de slag 
met een kamermuziek ensemble. Het pu-
bliek maakt mee hoe je, na het instuderen 
van de partijen, iets bijzonders maakt van 
de kamermuziek; niet alleen door het sa-
menspel of de intonatie, maar ook door de 
bezieling die in het werk naar voren komt.

6 Mariken Zandvliet 
piano, 

Ingrid Nissen hobo, 

Laurens Otto hoorn

Mariken is als pianiste betrokken bij vele 
kamermuziekgezelschappen in Nederland, 
daarnaast treedt zij regelmatig op als 
soliste en is als pianiste verbonden aan de 
conservatoria van Utrecht en Amsterdam. 
Ingrid is jarenlang solohoboïste van het 
Nederlands Radio Symphonie Orkest 
geweest. Ze studeerde in Londen, Frankfurt 
en Berlijn en was verbonden aan het Radio 
Symphonie Orkest in Johannesburg. Ingrid 
is een groot liefhebber van kamermuziek. 
Laurens Otto is hoornist in het Radio 
Filharmonisch Orkest. Hij studeerde aan het 
Rotterdams Conservatorium bij Martin van 
de Merwe en Bob Stoel. Ook nam hij deel 
aan diverse masterclasses. Laurens speelde 
mee in onder meer het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Doelen-
ensemble, de Van Swieten Society en het 
Nederlands Blazersensemble. Laurens Otto 
heeft het stipendium van de ‘Vrienden 
van het Rotterdams Conservatorium’ 
ontvangen. Ze spelen muziek van onder 
anderen Francis Poulenc.

2 Dorien van Rumpt 
mezzosopraan 
en Erna van der Brug 
piano

Dorien van Rumpt (mezzo-sopraan)en Erna 
van der Brug (pianiste) maken al een aantal 
jaren met veel plezier samen muziek. 
Zij brengen klassieke liederen ten gehore. 
Om dit zo goed en mooi mogelijk te kunnen 
doen hebben zij zich de afgelopen jaren 
tijdens workshops/masterclasses  laten 
inspireren en coachen door heel bekwame 
en ervaren specialisten zoals Margreet 
Honig, Olaf Bär en Evelyn Tubb. Ook zijn zij 
als duo gecoacht door de zangleraressen 
Vera Verzijden en Hetty Gehring en 
door Marien van Nieukerken, pianist/
liedbegeleider. 
Voor KodV hebben ze ook deze keer weer 
een gevarieerd programma samengesteld; 
een mooie selectie liederen in verschillende 
talen en van verschillende stijlen. 
Serieuze, maar ook vrolijke liederen. 
Hoogtepunten in het programma zijn dit 
keer twee liederencycli namelijk: de bekende 
‘Wesendonck-lieder’ (1857) van Richard 
Wagner (Hoog-Romantiek); vijf liederen met 
als thema’s: liefde, dood, natuur – ‘A Charm 
of Lullabies’ (1947)van Benjamin Britten. 
Dit zijn vijf erg mooie, soms ongewone 
slaapliedjes met bijzondere teksten en korte 
melodieën. 

3 Cheek to Cheek 
muzikanten

In 2004 staken vier ervaren muzikanten de 
koppen bij elkaar. Na bijna dertig jaar van 
heftige rock ’n roll en soulmuziek wilden 
Grace van der Eijk (zang/bas), Jaapjan de 
Back (zang/gitaar), Ted Overgaauw (gitaar) 
en Jan Dobbe (zang/percussie) terug naar 
de basis: akoestische muziek maken. 
‘Muziek voor tussen de schuifdeuren’, zo 
schrijven zij zelf op hun website. En dat 
klopt, menig huiskamer in de regio vrolijk-
ten zij op met hun meerstemmig gezongen 
covermuziek. Denk aan liedjes van J.J. Cale, 
Fleetwood Mac, Van Morrison, Chuck Berry, 
Rolling Stones en ga zo maar door. Typisch 
een band die thuishoort op Kunst over de 
Vloer. Een optreden van Cheek to Cheek 
wordt extra leuk doordat zij het publiek re-
gelmatig betrekken bij de liedjes. Dat wordt 
volop meezingen, -klappen of -dansen. 
Inmiddels zijn ze niet alleen in onze wijk, 
maar in de hele regio een begrip. Kijk ook 
eens op www.cheektocheek.nl 

5 Wings 
ensemble

In deze barre tijden van culturele kaalslag 
blijkt de bewonderenswaardige overlevings-
drang van het Wings ensemble op overtui-
gende wijze te werken. Niet alleen bestaat 
deze groep uit acht excellente Holland 
Symfonia musici, die elkaar in deze kleinere 
samenstelling met groot enthousiasme 
gevonden hebben, maar tevens geldt voor 
allen dat zij veel plezier beleven aan een 
speelse benadering van hun metier en de 
daarmee samenhangende behoefte tot het 
uitvoeren van experimentele voorstellingen, 
waarbij zij zich niet beperken tot het 
traditionele klassieke repertoire.

1 Evgeny Suvorkin  
klassiek accordeon 

Evgeny Suvorkin studeerde aan het conser-
vatorium van Nigny Novgorod in Rusland 
en behaalde daar in 2002 zijn diploma cum 
laude. Hierna is hij in Nederland aan zijn 
professionele carrière gaan werken. Evgeny 
speelt verschillende stijlen, van orgelfuga’s 
van Bach tot bijvoorbeeld volks- en wereld-
muziek.
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Programma      De 15 optredens waaruit u kunt kiezen

Zondag 3 november 2013 

Kunst over de Vloer
openbare masterclass kamermuziek!

Onderstaand vindt u een beschrijving van de 

optredens waaruit u kunt kiezen.

Optredens in huiskamers van 
wijkbewoners
De optredens zijn in de huiskamers van wijk-

bewoners in de Professoren- en Burgemees-

terswijk. Hier treden de artiesten ’s middags 

op voor ongeveer twintig bezoekers per keer. 

De optredens duren ongeveer een uur 

en starten om 14.00 uur en om 16.00 

uur. Tussen de optredens heeft u ruim 

de tijd om naar een volgend optreden te 

wandelen, zodat u twee optredens kunt 

bijwonen.

Programma en aanmelden
Hoewel Kunst over de Vloer (KodV) is 

opgezet voor wijkbewoners en hun 

vrienden kunnen ook anderen zich 

inschrijven voor deze culturele middag. 

De kosten bedragen € 10,- voor twee 

optredens en € 6,- voor één optreden. 

U kunt zich tot 20 oktober aanmelden 

middels het formulier aan de achterkant 

van de wijkkrant of via een email aan 

kunst@profburgwijk.nl, waarin u de 

gegevens van het formulier overneemt. 

Omdat sommige optredens al snel 

volgeboekt zullen zijn, willen wij de 

mogelijkheid hebben om mensen 

zonodig over te boeken naar een tweede 

keuze. Daarom verzoeken wij u om 

minimaal drie optredens uit te kiezen. 

Er zal uiteraard geprobeerd worden om 

de eerste keuzes zoveel mogelijk te 

honoreren.

U ontvangt uiterlijk 27 oktober van ons 

een bericht per mail of per post over 

de optredens en de locaties waar u 

wordt verwacht. Mocht u op 27 oktober 

nog geen indeling hebben ontvangen, 

dan verzoeken wij u dit te melden via 

kunst@profburgwijk.nl of telefonisch 

via 071-8878763.    <

11 Xandra Rotteveel 
en Peter Leerdam 
Strijkersensemble 

Xandra Rotteveel (cello) en Peter Leerdam 
(contrabas) brengen een programma met 
muziek voor strijkers van een absolute 
topkwaliteit.
De celliste Xandra Rotteveel studeerde 
cello aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag waar zij in 1991 haar diploma 
Uitvoerend Musicus behaalde. Zij studeerde 
bij Fred Pot en Jean Decroos. Vrijwel direct 
kreeg zij een vaste aanstelling bij het 
toenmalige Nederlands Ballet Orkest, wat 
nu Holland Symfonia is. Dit orkest geeft 
voornamelijk concerten in Haarlem (in 
de Philharmonie) en in Amsterdam en is 
verder het vaste orkest van het Nationale 
Ballet in het Muziektheater in Amsterdam. 
Peter Leerdam studeerde aan het Utrechts 
Conservatorium bij Peter Stotijn en behaalde 
in 1983 het diploma Uitvoerend Musicus 
met onderscheiding. Hij maakte reeds 
tijdens zijn studie deel uit van Mamadeus, 
een groep geformeerd rond panfluitist 
Peter Weekers. Tevens remplaceerde hij bij 
diverse orkesten en speelde kamermuziek 
in het Arion Ensemble. Sinds 1986 is 
Peter verbonden aan het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en sinds 2001 is 
hij hoofdvakdocent aan het Rotterdams 
Conservatorium.8 Renée Stevense 

zang

Renée Stevense is singer/songwriter. 
Tegenwoordig zingt zij in een jazztrio. Zij 
wordt begeleid door Daniël van Huffelen op 
contrabas en gitarist Paul Prins. Beiden 
hebben gestudeerd aan het conservatorium 
van respectievelijk Amsterdam/Utrecht 
en Den Haag. Renée zingt als autodidact. 
“Er klopt niks van wat ze zingt”, zegt de 
gitarist, “maar ze komt toch elke keer weer 
goed uit. En dat alleen is al mooi toch?”
Ze spelen bekende covers zoals ‘Cry me a 
River’, ‘Sunny’ en ‘Masquerade’ (Carpenters) 
maar ook bijvoorbeeld een onbekend num-
mer van Lennon/McCartney (de Beatles) en 
van Leonard Cohen. Het swingt, beroert en 
ontroert, gewoon omdat ze hun vak 
geweldig leuk vinden. 

10 Koperkwintet KWIVR  
Kindervoorstelling

De kindervoorstelling ‘Praten met je oren 
dicht’ door koperkwintet KWIVR samen 
met Rudi van Hest is voor kinderen van 
vier jaar en ouder (groep een t/m drie). In 
‘Praten met je oren dicht’ horen we een dag 
verstrijken. Van de wekker in de ochtend, 
het schillen van een appeltje in de middag 
tot het roepen van de uil ‘s avonds laat. En 
de brievenbus? Die kleppert er de hele dag 
vrolijk op los...
In 2012 verscheen ‘Mijn fijne geluiden-
boekje’ van Edward van de Vendel. In dit 
poëzieprentenboek voor kleuters zijn 
vijftig fijne geluiden, die in en om het 
huis te horen zijn, gevangen in kleine 
versjes. Koperkwintet KWIVR en Rudi van 
Hest brengen een tiental van deze ‘fijne 
geluiden’ muzikaal en theatraal tot leven in 
deze kindervoorstelling.

Voor 
kinderen 

vanaf 
7 jaar

7 Emeline Dessi 
Franse Chansons

Emeline Dessi werd geboren in Troyes, 
Frankrijk. Ze studeerde af aan het 
Conservatorium in Troyes op 18-jarige 
leeftijd. In 2004 vervolgde zij haar studie 
in Parijs in de prestigieuze klassen van 
Pascale Feuvrier en Frederic Chatoux. In 
2008 kwam ze in Nederland om aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
te studeren bij Benoît Fromanger. Emeline 
speelt regelmatig in diverse orkesten 
(Rotterdam Philharmonisch Orkest, 
Brabant Orkest, Holland Symfonia, het 
Nationale Ballet Orkest, de Vlaamse Opera), 
kamermuziekensembles (ASKO ensemble, 
Ligeti Academy), kamermuziekprogramma’s 
en soloconcerten in Nederland en Frankrijk. 
Ze heeft recent opgenomen met/Pierrot 
Lunaire in Banff, Canada, als onderdeel 
van de Gruppo Montebello met Marianne 
Pousseur. Emeline brengt verschillende 
soorten muziek van opera en ballet 
repertoire tot hedendaags. Tijdens dit 
concert speelt Emeline met strijkers een 
selectie uit de mooiste Franse chansons!

12Liesbeth Vreeburg 
harp

Leer de harp kennen als solo-instrument. 
Harpiste Liesbeth Vreeburg speelt voor u 
een geweldig veelzijdig programma in 
diverse muzikale stijlen. Laat u betoveren 
door de caleidoscoop van klanken.

9 Ben Hurrelbrinck en 
Irene Wieckhart  piano

Ben Hurrelbrinck en Irene Wieckhart zijn 
geboren en getogen in Leiden alwaar zij 
ook hun eerste pianolessen kregen; Ben 
Hurrelbrinck bij Arie van Wouw en Irene 
Wieckhart bij Rudolf Perdeck. Hun conser-
vatoriumstudie volgden zij beiden aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag met 
als leraren Theo van der Pas en Gerard 
Hengeveld. Na het behalen van hun eind-
diploma studeerden zij bij o.a. Ary Verhaar 
en Jan de Man. Zij vestigden zich na hun 
huwelijk permanent in Leiden en bouwden 
daar een lespraktijk op. Naast hun  
lespraktijk vormen Ben Hurrelbrinck en 
Irene Wieckhart sinds hun studietijd een 
4-handig duo. Niet alleen voeren zij origi-
nele 4-handige werken uit, maar verdiepen 
zij zich ook in het spelen van bewerkingen 
voor piano 4 handen. Samen geven zij 
huisconcerten en ieder jaar lunchconcerten 
in de kapelzaal van BplusC te Leiden.
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Met mijn begeleiding kom 
je snel tot de kern van je 
probleem, je krijgt inzicht  
in de bron van je probleem 
en in hoe het ook anders 
kan!  Aan het einde van de 
therapie sta je steviger,  
als mens, als partner of  
als ouder. 

Relatie met jezelf
Soms loop je vast in je 

leven en kom je er op eigen  
kracht niet uit. Het lukt je niet  
van het leven te genieten.  
Therapie helpt je bij vragen 
rondom rouw en verdriet en  
als je bijvoorbeeld last hebt 
van stress, somberheid of 
angstklachten. 

Relatie met  
je partner

Relatiebegeleiding kan jou en je 
partner helpen als de relatie in 
zwaar weer is gekomen of als 
jullie merken dat de afstand en 
spanningen tussen jullie toenemen 
en de intimiteit in de relatie mist. 

 
Relatie met  
je kind

De komst van een kind verandert 
de dynamiek binnen je relatie 
en je gezin. Mijn begeleiding 
brengt rust in het contact tussen 
ouder en kind en helpt negatieve 
patronen te doorbreken. 

Neem gerust contact  
met mij op
Brecht Rutgers van der Loeff
Praktijk Voorouders  
Nonnensteeg 1-3,  2311 VJ Leiden
06 -14 47 53 66.  
info@voor-ouders.nl  

Als je vastloopt in de relatie  
met jezelf, je partner of je kind

www.voor-ouders.nl

Lid van de NVPA (beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten).  
Vergoeding via zorgverzekering is mogelijk.

voorouders

Kamerlingh Onnesplein 
(station Lammenschans) 

Voor al uw 
groenten en fruit

U kunt ook gebruik maken van onze bestel- en 
bezorgservice, telefoon: 06  - 53 682 282,

e-mail: bestelling@olyerhoekgroenteenfruit.nl

Wij verzorgen ook fruit bij:

Kinderdagverblijven, 
op basisscholen en op het werk

Kijk ook eens op 
www.olyerhoekgroenteenfruit.nl

Olyerhoek
Groente en Fruit

Gediplomeerde harpiste geeft muzieklessen in Leiden.
- Prettige lesomgeving
- Flexibele lestijden 
-Klassiek, pop, volksmuziek, alles is mogelijk
-Gunstige tarieven
-Geen wachtlijsten

Leerlingen van alle leeftijden zijn welkom!
Voor meer informatie: www.liesbethvreeburg.nl
Telefoonnummer: 06 48 85 31 33
Email: info@liesbethvreeburg.nl

Garage Peter

- Apk

- Onderhoud

- Reparaties

Al meer dan 35 jaar een betrouwbaar en
betaalbaar adres voor alle reparatie
werkzaamheden aan uw auto

Gerestraat 2  / 2311 NW  Leiden  
071-5143050  / 0617421125



Hergebruik van materialen is 
in. Denk maar aan de bakken 
voor gft, glas, papier en 
plastic. We worden zuiniger 
met grondstoffen. Nog gave 
voorwerpen verdienen een 
tweede leven. Wat niet vernietigd 
wordt, hoeft niet op nieuw 
gemaakt te worden.
Als u de zolder, kelder of 
servieskast opruimt, denk dan 
eens aan de weggeefwinkel. 
Deze winkel is gevestigd aan 
de rand van de onze wijk op 
de Lammenschansweg 6 in de 
vroegere praktijkschool. Ver 
hoeft u er niet mee te sjouwen.

Geschiedenis
Hans Heerebout is al zes jaar een 

bevlogen voorzitter van de stichting. 

Hij wil nu graag het stokje doorgeven. 

Op zijn donderdagse dienstavond 

vertelt hij in de druk bezochte winkel 

over de geschiedenis. Oorspronkelijk 

was de weggeefwinkel een onderdeel 

van de Vrijplaats Koppenhinksteeg. 

Andere takken waren de Fabel van de 

Illegaal (juridische en medische hulp 

aan illegalen), Bar en Boos en een zaal 

voor lezingen en voorstellingen. Toen 

de Vrijplaats moest worden ontruimd, 

kregen de Weggeefwinkel en de Fabel 

vervangende ruimte van de gemeente 

via een ‘omniet’-regeling. Huur inclusief 

gas, licht en water voor een symbolisch 

bedrag. Het is een antikraak constructie 

voor gebouwen die al een bestemming 

hebben. In dit geval de Lorentzhof 

plannen, al gaan die voorlopig niet door. 

De Fabel zit op de Middelstegracht in een 

voormalige conservenfabriek, waar alle 

onderdelen na een opknapbeurt te zijner 

tijd weer samen zullen komen.

Voorraad
De winkel heeft van alles. Glaswerk, 

serviezen, vazen, bloempotten en speel-

goed. Kastjes, tafeltjes en kinderwagens. 

Geen grote meubelen of kasten. Er is ook 

een grote kledingafdeling en een indruk-

wekkende boekenkast en platenvoorraad. 

Mensen vinden soms waar ze op Markt-

plaats vergeefs naar gezocht hebben. 

Iedereen mag per keer vijf kleine of één 

groot voorwerp meenemen. Dit om mis-

bruik tegen te gaan. Een volgende keer 

mag men weer terugkomen voor meer. 

Daar let Mario op, hij spreekt zeven talen. 

Als een vriendelijke douaneambtenaar- 

kijkt hij driemaal in de week in de tassen. 

Openingstijden.
Voor meer informatie en de openings-

tijden verwijs ik naar de website: 

www.stichtingweggeefwinkelleiden.nl  <
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Wat leert u: 

bellen, nummers opslaan, 

sms’en en meer!

Wanneer: 

regelmatig start een nieuwe cursus.

Kosten: 

€ 15,- voor drie lessen 

van anderhalf uur.

Aanmelden? 

Loop even binnen op Herenstraat 61 

of bel 071-512 04 83 of mail

s.pracht@libertasleiden.nl

Een tweede leven voor 
uw overtollige spullen

door Riekje Renes Eerste in haar soort
In een persbericht meldt de weggeefwinkel 

het volgende: De Weggeefwinkel Leiden 

is in Nederland de eerste in haar soort en 

ook de grootste van het land. Wekelijks 

bezoeken ruim driehonderd mensen de 

winkel om gratis spullen te halen en spullen 

te brengen. Vrijwilligersteams zijn aanwezig 

om ingebrachte zaken te sorteren en het 

winkelende publiek te helpen. Als doel staat 

voorop het stimuleren van (sociaal) hergebruik 

van goederen en het ondersteunen van 

mensen met een smalle beurs. 

Klantenservice: 0900 - 5 168 168 E-mail: klantenservice@libertasleiden.nl
www.libertasleiden.nl

Herenstraat

W
ijk

Aanmelden: 
bel 071 - 5120483
of mail s.pracht@libertasleiden.nl 
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Verschillende mogelijke modellen werden 

besproken, zoals het laten herleven van 

ouderwetse vormen van min of meer 

verplichtende ‘burenhulp’ op basis van 

wederkerigheid, of het uitwisselen van 

gegevens over betrouwbare leveranciers 

van professionele diensten, zoals een 

loodgieter, tuinman, computerhulp, of 

goede schilder. Elders bestaan ook coöpe-

ratieve verenigingen die voor dergelijke 

professionele diensten bemiddelen. 

Overal in het land wordt thans geëxperi-

menteerd met nieuwe vormen van zelfor-

ganisatie nu de overheid zich terugtrekt 

van het terrein van zorg en welzijn en de 

burger zelf verantwoordelijk maakt voor 

dit gebied.

Er is van alles
De Wijkgroep Ouderen, initiatiefnemer, 

heeft onderzocht welke organisaties en 

instellingen er in Leiden op dit gebied 

al werkzaam zijn en wat er aan zorg en 

diensten, al dan niet betaald, wordt aan-

geboden. Er bleek van alles te zijn waar 

wij niets van wisten. 

Misschien is het vooral een kwestie hoe 

vraag en aanbod op dit terrein dichter 

bij elkaar gebracht kunnen worden. Die 

conclusie trokken wij ook na gesprekken 

met grote organisaties op het gebied van 

zorg en welzijn, zoals Radius, Libertas en 

Activite.

Een andere conclusie was dat er waar-

schijnlijk minder behoefte was aan 

door Philip Everts, secretaris van de Wijkgroep Ouderen

Gezond, 
comfortabel 
en gezellig 
blijven wonen 
in de wijk

Een tijdje geleden kwamen enige echtparen, allen 
bewoners van onze wijk en allen 65+, een paar keer 
bij elkaar. Zij bespraken de vraag wat zij voor elkaar 
zouden kunnen doen om het mogelijk te maken dat 
zij zo lang mogelijk zelfstandig in onze prachtige 
wijk zouden kunnen blijven bewonen. 

Wijkgroep Ouderen

De conclusies waren:

n   Dat binnen onze wijk veel mensen 

wonen die graag zo lang mogelijk 

zelfstandig in hun eigen huis of 

appartement willen blijven wonen.

n   Dat ook de overheid steeds 

sterker beklemtoont dat mensen in 

hun eigen huis kunnen blijven wonen 

en dat onderlinge burgerhulp dan 

steeds noodzakelijker zal zijn.

n   Dat ouderen die zelfstandig 

blijven wonen en mensen met 

een beperking in toenemende 

mate behoefte zullen hebben aan 

praktische diensten en onderlinge 

ontmoetingen.

Naar de schouwburg of een concert?
Wilt u deze winter meegenomen worden naar de schouwburg of naar een concert? Dat kan. 
U wordt door een wijkgenoot gehaald en thuisgebracht. Kosten worden gezamenlijk gedragen. 
Meld u aan op 06 57702800
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initiatieven op het gebied van lichamelijke 

en geestelijke zorg. Op dat gebied kunnen 

huisartsen het beste de weg wijzen.

Omdat wij niet wisten of wij de enigen 

waren die problemen zagen, nu of in 

de toekomst, bij het zelfstandig blijven 

wonen en bij het ontdekken wat er aan 

voorzieningen al beschikbaar is, besloten 

wij een aantal dingen te doen.

In de eerste plaats hielden wij, op 24 

april, in nauwe samenwerking met de 

wijkvereniging, een bijeenkomst voor 

oudere wijkgenoten in de Vredeskerk. 

Honderdveertig mensen waren daarbij 

aanwezig. Wijkbewoner en voormalig 

huisarts Jan de Bruijne vertelde wat ons 

voor ogen stond en wethouder Roos van 

Gelderen sprak over het gemeentelijk 

beleid. Daarnaast was er aantal organisa-

ties en instellingen met een informatie-

stand aanwezig. Van wat zij doen en te 

bieden hebben was een beknopt overzicht 

gemaakt. Dit begin van een ‘sociale kaart’ 

werd aan alle aanwezigen uitgedeeld. 

Deze sociale kaart zal worden bijgehou-

den en indien mogelijk online toegankelijk 

worden gemaakt. 

Werkgroep
Er werd ook een korte enquête gehouden 

naar de behoefte aan voorzieningen. Daar 

namen velen aan deel. Naast behoeften 

aan praktische diensten, zoals maaltijden 

of hulp bij boodschappen, bleek er ook 

een duidelijke behoefte aan activiteiten 

met een gezelligheidskarakter. 

Vijfentwintig mensen verklaarden zich be-

reid om ‘mee te denken’. Op een vergade-

ring in juni werd een werkgroep gevormd, 

die zal draaien onder de vleugels van de 

wijkvereniging. Een aantal mensen heeft 

veel ervaring met vrijwilligerswerk van 

allerlei soort en is bereid met hulp en 

diensten bij te springen. De werkgroep is 

bezig dat verder in kaart te brengen en te 

organiseren (zie ook bijgaand kader). Wij 

verwachten dat er gaandeweg – en zoveel 

mogelijk in samenwerking met andere or-

ganisaties – een duidelijke en herkenbare 

structuur zal ontstaan. Er zal niets worden 

gedaan dat anderen al – en misschien 

beter – doen.

De werkgroep stelt zich als vrijwilligersor-

ganisatie op dit moment ten doel:

n   Het bijeenbrengen, actueel houden 

en verspreiden van informatie over be-

staande organisaties op dit terrein en hun 

activiteiten. 

n   Het stimuleren en organiseren van 

activiteiten van vrijwilligers op basis van, 

zo mogelijk wederzijdse, ‘burenhulp’.

n   Het bemiddelen bij het verkrijgen van 

professionele materiële hulp (bijvoorbeeld 

bij onderhoud aan huis of tuin).

n   Het stimuleren van persoonlijke (gezel-

ligheids) contacten tussen wijkbewoners.

n   Het onderhouden van contacten en 

samenwerking met de wijkvereniging en 

het publiceren van relevant nieuws in de 

wijkkrant.

n   Het onderhouden van contacten en 

voeren van overleg op haar werkterrein 

met andere relevante organisaties en in-

stanties, zoals de gemeente Leiden, en het 

vertegenwoordigen van de wijkbewoners 

bij dergelijke overleggen.

De werkgroep houdt zich niet bezig met 

de voorzieningen voor lichamelijke of 

geestelijke zorg. We richten ons uitslui-

tend op (1) welzijn (ontmoeting), op (2) 

praktische ondersteuning door vrijwilli-

gers en op (3) verwijzing/bemiddeling bij 

het vinden van leveranciers van diverse 

diensten.       <

Leeskring Geschiedenis in de wijk
Vindt u het leuk om met anderen een leeskring Geschiedenis te vormen? Geef u dan op bij 
06 57702800 en u krijgt het informatieblad met de uitleg en het telefoonnummer van degene 
die dit initiatief heeft genomen.

Samen naar buiten
Vanaf 20 september kunt u op vrijdagochtenden mee met een wijkgenoot naar de Vlietlanden, 
naar de duinen of het strand. U wordt gehaald en thuisgebracht. U gaat een kwartiertje lopen en 
met elkaar koffiedrinken. U betaalt mee aan de kosten. Bel met 06 57702800, dan stoppen we 
een brief met het programma bij u in de bus.

Na de bijeenkomst in de Vredeskerk van april 

2013 is de Wijkgroep Ouderen opgericht die zich 

in onze wijk, speciaal voor ouderen, richt op 

onderlinge steun en gezamenlijke activiteiten.

De Wijkgroep Ouderen bestaat voorlopig uit 

ongeveer twintig wijkbewoners waarvan zes 

mensen een bestuur vormen.

 

We zijn op weekdagen iedere ochtend tussen 

9.30 en 11.30 uur telefonisch bereikbaar op 

nummer 06 57702800. U kunt dan met één 

van ons praten over een eventuele vraag, over 

een mogelijk nieuw initiatief of over een manier 

waarop u mee wilt doen. We zullen met u mee-

denken en u zo goed mogelijk doorverwijzen als 

u hulp nodig hebt.

We hebben ook al verschillende 

mogelijkheden, zoals:

n  Bezoek van een wijkgenoot om eens 

    te praten.

n  Hulp van een wijkgenoot bij verstelwerk.

n  Hulp van een wijkgenoot als u uw hond even 

    of niet meer kunt uitlaten.

n  Een wijkgenoot die u mee wil nemen naar 

    bos of strand.

n  Een wijkgenoot die u mee wil nemen 

    naar de stad.

De Wijkgroep verwelkomt graag 

nieuwe actieve leden. 

Als u alleen op de hoogte wilt blijven 

van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 

activiteiten kunt u zich melden:

n  telefonisch op bovenstaand nummer;

n  per mail op wijkgroepouderen@profburgwijk.nl;

n  per post bij het secretariaat van de Wijkgroep   

    Ouderen: Wasstraat 59, 2313 JH, Leiden.

Bijeenkomst 16 oktober
Op 16 oktober om 14.30 uur houden we weer 

een bijeenkomst in de Vredeskerk. Meld u aan, 

dan krijgt u van ons tijdig bericht.

We horen heel graag van u !

Wijkgroep Ouderen
in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk

Via de wijkkrant zult u regelmatig van ons horen.



28
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

Sinds begin 2013 zit in 
basisschool Roomburg aan 
de Van Vollenhovekade een 
peuterspeelzaal, De Kleine 
Urt. Omdat het gebouw aan de 
Herenstraat oud was en nogal 
wat klachten gaf, en bovendien 
de ramen erg hoog zaten 
waardoor de kinderen niet naar 
buiten konden kijken, besloot 
De Kleine Urt een nieuwe ruimte 
te zoeken. En vond deze in 
basisschool Roomburg, in een 
leeg kleuterlokaal.

“Er is heel wat verbouwd”, vertelt Joke 

van Gijlswijk van De Kleine Urt. “Het is 

nogal een omschakeling, van een klaslo-

kaal naar een speellokaal voor peuters. 

Momenteel hebben we hier zestien 

peuters, tussen de twee en vier jaar 

oud. Ze zijn hier alleen ‘s ochtends, van 

kwart voor negen tot kwart voor twaalf. 

We hebben kringgesprekken, maken 

werkjes en lezen voor. Ook kunnen ze 

bijvoorbeeld spelen in de huishoek of de 

auto- of blokkenhoek. Verder maken we 

gebruik van het schoolplein van Room-

burg en van hun speellokaal. Op maan-

dagochtend is het gymlokaal een uurtje 

voor ons en dan is er een parcours van 

bankjes, matten en klimrekken uitgezet. 

Dat is natuurlijk een feest voor onze 

peuters. En kijk eens wat een licht, onze 

kinderen kunnen nu naar buiten kijken!”

Joke van Gijlswijk voelt zich vanaf het 

begin erg welkom in de school. “We zijn 

in een warm bad terechtgekomen. Toen 

we net startten, zijn we welkom geheten 

door elke klas. Ze deden bijvoorbeeld 

een toneelstukje of een liedje. Dat was 

ontzettend leuk. 

We staan als peuterspeelzaal op zichzelf, 

er is geen overlap met de school, maar er 

moeten natuurlijk wel afspraken gemaakt 

worden over bijvoorbeeld het gebruik 

van het schoolplein. Dat gaat altijd goed 

en het contact met de school is prima. 

We hebben het hier erg naar ons zin.” 

Volgens leerkracht Petra de Best komt 

dat doordat Roomburg een school is die 

open staat voor iedereen: “We zijn een 

open school, iedereen is welkom bij ons. 

Het maakt niet uit wie je bent of hoe 

je eruit ziet, je hoort erbij. Dat is waar 

wij voor staan. Ons motto is niet voor 

niets ‘samen maken we het verschil’. 

Met elkaar zorgen we voor de school, 

leerkrachten, leerlingen en ouders. We 

willen graag onze protestants-christelijke 

normen en waarden uitstralen, maar wel 

op een moderne manier.” 

Petra vindt net zoals Joke dat het contact 

met de peuterspeelzaal goed verloopt. 

“We willen graag dat de juffen van de 

peuterspeelzaal het hier naar hun zin 

hebben, de kinderen en de ouders van de 

peuters. Daarom is onze uitstraling naar 

hen toe ook heel belangrijk.”

Zowel De Kleine Urt als Roomburg zijn 

zeer tevreden en hopen nog lang met 

elkaar samen te werken.  <

door Marijke Boter

Samenwerking 
basisschool Roomburg en 
peuterspeelzaal De Kleine Urt
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De jongens wonen alle drie in de 

Professoren- en Burgemeesterswijk. 

Zeven jaar geleden begonnen Ids, Tiis en 

Michiel in onze wijk met tafeltennissen. 

Naast de Josephschool in de Oppenheim-

straat stond het gebouw waar kinderen 

kennis maakten met tafeltennisvereni-

ging Scylla. Nu heeft Scylla sinds ander-

half jaar een nieuw pand, naast zwembad 

de Vliet aan de Voorschoterweg. De 

tafeltenniszaal is een van de beste van 

Nederland, met goede verlichting en een 

goede vloer. Dat hebben Ids, Tiis en 

Michiel alvast mee. Ook de sfeer zit er 

goed in; een van de redenen waarom de 

jongens voor tafeltennis hebben gekozen. 

“We worden aan alle kanten geholpen. De 

sfeer is onderling geweldig. Het is altijd 

gezellig en we zijn er voor elkaar.”

Dan zijn de jongens ook nog eens ge-

traind door onder andere Gerard Bakker, 

een bekende naam in de tafeltennis-

wereld. Het wordt al snel duidelijk dat de 

jongens een ijzeren discipline hebben. 

“We trainen elke dag twee uur”, vertellen 

ze. “Dat is wel veel, maar we kunnen het 

goed combineren met school. Het is een 

kwestie van plannen.” 

Dankzij deze dagelijkse trainingen en 

hun ijzeren discipline stonden de jongens 

afgelopen mei in Appelscha, op de finale 

van de Nederlandse Kampioenschappen 

voor junioren. Het was een spannende 

finale waar zij hun beste beentje voor 

moesten zetten, maar ze kregen het – 

samen met hun teamgenoot Robbert 

van Dijk uit Voorschoten - voor elkaar: 

Nederlands kampioen junioren!

“Het was nog best spannend”, zegt Tiis. 

“Het lag niet voor de hand dat we zouden 

winnen en we moesten er hard aan trek-

ken. Maar we zijn er erg blij mee. Ik kijk 

er heel tevreden op terug.” De winst is 

bekroond met een beker, die prijkt tussen 

alle andere prijzen die Scylla gewonnen 

heeft. 

“Nu is het tijd voor de volgende stap”, 

zeggen de kampioenen. “We gaan naar de 

seniorenklasse, de derde divisie. Dat zal 

niet gemakkelijk worden, want de spelers 

die we tegenover ons krijgen, zijn ouder, 

groter en sterker dan wij.” Volgens coach 

Eric van Dijk is dat een kwestie van 

wennen. De eerste wedstrijden zullen 

lastig zijn, maar hij vertrouwt erop dat de 

heren het zullen redden. Het is bijzonder 

dat Ids, Tiis en Michiel naar de senioren-

klasse gaan, want voor die stap zijn ze 

aan de jonge kant. 

Eric is trots op ‘zijn’ jongens. “Ze hebben 

het heel goed gedaan. Het is echt een 

prestatie die ze geleverd hebben. Ze 

kunnen later wel mooi zeggen: wij zijn 

Nederlands kampioen tafeltennis.” 

Ooit zien de jongens zich nog wel spelen 

in de eredivisie, het hoogst haalbare in 

Nederland. “Het WK is te hoog gegrepen,” 

denken ze zelf, “maar de eredivisie zou 

best nog wel eens kunnen. Voorlopig blij-

ven we spelen en misschien dat we over 

een paar jaar zelf training kunnen geven. 

Het NK hebben we in ieder geval in onze 

zak, daar zijn we trots op. Dit neemt 

niemand ons meer af.”   <

Nederlands kampioenen 
in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk!

Aan de tafel in de bestuurskamer 
van tafeltennisvereniging Scylla 
zitten drie jongens in tenue, Ids, 
Tiis en Michiel. Ze zijn vijftien en 
zestien jaar, Ids en Tiis zitten op 
het gymnasium en Michiel volgt het 
VWO op het Bonaventura College. 
Ze zijn niet de eersten de besten, 
maar de Nederlandse kampioenen 
tafeltennis van de junioren en 
dat kunnen niet veel mensen veel 
zeggen. 

door Marijke Boter

Op 19 juni 2013 is onze 
wijkgenoot - en actief lid van 
de wijkvereniging - Rinny Kooi  

koninklijk gedecoreerd als Ridder in de 

Orde van Oranje Nassau door burgemeester

Lenferink vanwege haar afscheid als 

bioloog bij de universiteit Leiden. Ook haar 

verdienste als maatschappelijk betrokken 

wijkgenoot op het terrein van openbaar 

groen heeft hierbij een rol gespeeld. 

De wijkvereniging is trots op Rinny!       <
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Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig advies 
zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en lichaams-
behandelingen van Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf. 

Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en nascholing en
richt zich ook op de huidverzorging thuis, waardoor de duurzaamheid 
van de behandeling wordt verlengd. 

Naast de verscheidene huidverzorgende behandelingen zoals harsen, 
professionele fruitzuurpeelings, diverse massages en huid-advies, kunt 
u ook terecht voor een pedicure-behandeling en definitieve  ontharing
met behulp van de diodelaser. Deze laatste behandeling wordt 
uitgevoerd door een huidtherapeute die is aangesloten bij de 
Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten. In onze studio
hebben wij iedere acht weken een nieuwe gezichtsbehandeling
die op het seizoen afgestemd is. Deze worden bijzonder gewaardeerd. 
Wij verwelkomen u graag om dit zelf  eens te ervaren! 

Ineke de Graaf
Van ‘t Hoffstraat 35
2313 SN Leiden
071-5148043
ineke@huidverzorgingsstudio.nl
www.huidverzorgingsstudio.nl

Lid

Ineke de Graaf

Woondromen waarmaken   www.delaatfides.nl

laat uw woondromen uitkomen

DE LAAT F IDES
MAKELAARDIJ

DE LAAT F IDES
MAKELAARDIJ



...een plek waar ik ‘s morgens wakker 

kan worden terwijl de zon in de kamer 

schijnt...

...waar ik in het voorjaar zicht heb op de 

bloeiende meidoorns in de straat recht 

tegenover mijn raam…

…waar ik de tere berkenblaadjes zie 

uitkomen…

…waar ik de bloeiende prunus in de 

middenberm van de laan zie en tot laat in 

de herfst de nog bloeiende witte rozen...

…waar ik in de zomer door mijn achter-

raam de mooiste zonsondergang de lucht 

zie kleuren...

…waar ik op mijn balkon geniet van mijn 

laatste bloeiende helianten 

en van de verschillende kleuren groen van 

bomen en struiken in de achtertuinen van 

de buren...

...waar ik ‘s morgens om half negen voor 

het raam ga staan om te kijken naar de 

stroom vaders en moeders, die met hun 

kroost op weg zijn naar school: lopend, 

fietsend, met bakfiets of voor- en achter-

op, zelf op kleine fietsjes met of 

zonder helm en rugzakje en daar tussen-

door haastige, opgeschoten scholieren...

...waar je (nog wel?) voor de deur kan 

parkeren... 

…maar ook met de bushalte voor de deur, 

waarmee ik zomaar op mijn gemak naar 

de stad en het station kan rijden...

door Rob Beurse

Favoriete plek 
in de wijk van 
Marian Helder

Laat hem vastleggen door fotograaf 

Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie 

plekjes in onze mooie wijk foto’s maken.

Hij wil deze foto’s graag combineren met 

een klein stukje tekst over waarom die 

plek uw favoriete plek is.

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

hem als bedankje. Van de foto’s en dat 

kleine stukje tekst maakt hij uiteindelijk 

een tentoonstelling.

Daarbij wordt in de komende uitgaven 

van de Wijkkrant steeds één van die 

foto’s met het bijbehorende tekstje 

opgenomen. Als u hieraan mee wil 

werken neem dan contact op via: 

email info@robbeursefotografie.nl 

of 06 - 511 637 80       <
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Een foto van u op uw favoriete plek in de wijk?
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...wat een heerlijke plek om te wonen: Bur�ravenlaan 91, eerste woonlaag,
op de hoek van De Laat de Kanterstraat...
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Keurslager Ed Nozeman

Bloemenshop Rozemarijn

Drogisterij/Parfumerie 
van Harteveld

Tandprothetische 
praktijk R. Brouwer

Elly’s Beestenboel

Huidverzorgingsstudio 
Ineke de Graaf

Weydeland 
Kaasspeciaalzaak

Marthy’s Haarstudio

Drankenhandel Leiden
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Een primeur voor de stad Leiden. De 

eerste ‘torenflat’ van de stad wordt 

in 1956 uit de grond gestampt. Maar 

liefst tien woonlagen tellend, met op 

de begane grond een laag met alleen 

garageboxen. Uniek voor Leiden – zo 

‘vlak’ na de Tweede Wereldoorlog – in 

een tijd waarin de woningnood hoog is. 

Het is (gelukkig) bij één flat gebleven. 

Deze alleenstaande kolos heeft nu iets 

statigs, als enige torent hij hoog boven 

Professorenwijk-oost uit, waar over het 

algemeen laagbouw is en portiekflats 

van hooguit drie woonlagen. Daar komt 

nog bij dat de bewoners van de flat 

beschikken over een redelijk modern 

appartement met uitzicht over een 

prachtig groen park. 

Daar moet dan ook voor betaald 

worden. Een steekproef uit tien recent 

verkochte appartementen met een 

gemiddelde oppervlakte van 68 m2 

bracht per appartement gemiddeld 

135.000 euro op, dat is pak-‘m-beet 

tweeduizend euro per vierkante meter. 

Die prijs is wel eens hoger geweest maar 

zoals iedereen weet heeft de crisis op de 

huizenmarkt flink huisgehouden. Even 

ter vergelijking: vlak voor de invoering 

van de euro bracht een top-appartement 

(10e verdieping) een slordige 240.000 

gulden op, omgerekend ca.109.000 

eurootjes. Nu brengt zo’n zelfde 

appartement 149.000 euro op... 

tel uit je winst!

Maar daar gaat ‘t allemaal niet om. 

Het is het woongenot en het comfort 

dat de bewoners in hun flat aan het 

Van Vollenhovenplein houdt; het 

uitzicht over park en sportveld, over 

de nieuwe wijk aan de overkant en 

over de oude, vertrouwde Professoren-

Burgemeesterswijk.

Groosman
De flat is niet door de eerste de 

beste ontworpen. Architectenbureau 

E. F. Groosman uit Rotterdam is er 

verantwoordelijk voor. Groosman heeft 

een aantal bekende gebouwen op zijn 

naam staan, waaronder het Rotterdamse 

Ahoy complex, de Parkflat (eveneens 

in Rotterdam, bij de Euromast) en de 

Martinihal in Groningen. Hij was de 

huisarchitect van bedrijven als Albert 

Heijn, C&A en V&D en ontwierp veel 

panden voor hen. Groosman is groot 

geworden met verschillende manieren 

van systeembouw. Kant en klare, 

geprefabriceerde betonnen skeletten 

waarmee in no-time hele wijken 

opgebouwd werden. 

Ernest F. Groosman (1917 Overzande – 

1999 Rotterdam) was aannemerszoon, 

studeerde bouwkunde in Utrecht en 

Amsterdam. Na voor diverse werkgevers 

te hebben gewerkt richtte hij in 1948 

zijn eigen bureau op dat uitgroeide tot 

één van de grootste van Nederland. 

Op het hoogtepunt waren er ruim 

150 mensen bij hem in dienst, totdat 

de crisis van de zeventiger jaren hem 

parten ging spelen. In 1971 werd de 

naam omgedoopt in Groosman Partners 

en tien jaar later trok Groosman zich 

terug om daarna naar Zuid-Frankrijk te 

vertrekken. 

Het bedrijf bestaat overigens nog steeds 

en voert nog altijd dezelfde naam, 

hoewel er geen Groosman meer bij 

betrokken is. In 1994 ontving Groosman 

de oeuvreprijs van het Fonds voor 

Beeldende kunsten, Vormgeving en 

Bouwkunst. Ernest Groosman overleed in 

1999 in Rotterdam.    <

Bronnen:

• Gemeente Leiden;

• Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht;

• www.huizenzoeker.nl;

• www.rotterdam.nl/tekst:groosman

 (rotterdam worldportworldcity) 

 gemeente Rotterdam.

Van Vollenhovenflat
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Tijdens mijn vakantie fietste 
ik in La Brenne in Frankrijk 
en viel mij een sterke geur op 
waarvan ik dacht: “Wat ruikt 
zo heerlijk?”. Het bleek de 
bloeiende haagliguster te zijn. 
Die geur herinnerde mij aan 
die van heggen in onze wijk 
die soms op een zomeravond 
heerlijk ruiken. Laat iemand een 
struik uit de heg uitgroeien dan 
wordt dat een klein boompje. 
Zo’n boompje staat in de tuin 
op de hoek van de Melchior 
Treublaan 44 en de Van der 
Hoevenstraat. 
 

Haagliguster en wilde liguster 
De Haagliguster (Ligustrum ovalifolium 

Hassk.) komt oorspronkelijk uit Japan. 

Hij werd door de Duitse arts Von Siebold 

(1796-1866, zie het Von Sieboldhuis 

in Leiden) in 1843 ingevoerd. De soort 

kreeg een wetenschappelijke naam van 

de Duitse botanicus Justus Carl Hasskarl 

(1811-1894). Ligustrum komt van een 

oude Latijnse plantennaam waarvan 

de afleiding onbekend is; ovali komt 

van het Latijnse woord ovalis, ovaal, 

eirond, folium betekent blad (Backer, 

C.A., 2000. Verklarend woordenboek van 

wetenschappelijke plantennamen. Veen, 

Amsterdam.). Inderdaad heeft de plant 

min of meer eironde bladeren. Ligustrum 

vulgare L., de wilde liguster, hoort in 

Nederland thuis en groeit o.a. in de 

duinen. Vulgaris (Latijn) betekent 

algemeen, overal voorkomend (zie 

Backer). Deze soort groeit in de vrije 

natuur in grote groepen planten die 

zich veelal uit uitlopers van de wortels 

ontwikkelen. Beide soorten hebben 

buisvormige bloemetjes die gelijktijdig 

vrouwelijk en mannelijk zijn. Aan het 

uiteinde van de buis hebben ze vier 

slippen. Ze bevatten nectar, verspreiden 

een sterke weezoete geur en worden 

druk door insecten bezocht. Deze 

ligusters bloeien van juni tot augustus en 

vormen besjes die vogels graag eten. De 

bessen van L. vulgare worden meestal 

zwart, die van L. ovalifolium ook, maar 

deze blijven ook vaak groen. 

De geur van ligusterbloemen kan 

overweldigend overkomen. Regelmatig 

gesnoeide hagen hebben in de regel geen 

of slechts enkele bloemetjes. In juli telde 

ik van twee twijgjes van de haagliguster 

het aantal bloemetjes (grootte 3-7 mm.). 

De ene had er exact 323, de andere 521. 

Als al die bloemetjes een bes zouden op-

leveren zou de twijg eronder bezwijken. 

Ligusters doen aan spontane abortus. 

Veel besjes ontwikkelen zich niet en/of 

vallen voortijdig af. Veel vogels zijn dol 

op die bessen. In tuinen ontspruiten niet 

vaak ligusterkiemplanten uit de bessen 

die overblijven. De bladeren zijn ellip-

tisch tot lancetvormig, gaafrandig, iets 

leerachtig. Van de wilde vorm zijn ze iets 

smaller en kleiner (lengte tot 7 cm.) dan 

van de haagliguster, die een lengte tot 

9,5 cm. kan hebben. Sinds de invoer van 

de haagliguster heeft men diverse vari-

anten, o.a. met bonte bladeren, van deze 

soort gekweekt. Ligusters zijn snelle 

groeiers en worden heel vaak gebruikt 

voor de aanplant van heggen. Dat kan 

omdat zij geschikt zijn voor vormsnoei. 

De haagliguster (die tot circa vijf meter 

hoogte kan komen) wordt vaker aange-

plant dan de wilde (tot twee meter). De 

haagliguster verliest in de winter niet al-

tijd zijn bladeren, dit in tegenstelling tot 

de wilde. Vroeger gebruikte men de wilde 

soort voor heggen. Toen de haagliguster 

werd ingevoerd maakte de combinatie 

van diens eigenschappen dat daaraan 

de voorkeur werd gegeven. Voor beide 

soorten geldt dat de jonge twijgen buig-

zaam zijn en het oudere hout zeer hard 

is. Ligusterheggen zijn in zekere zin on-

doordringbaar. De bladeren zitten aan de 

zijkant en de bovenzijde. Het inwendige 

is veelal bladloos. Als erfafscheiding geef 

ik sterk de voorkeur aan een heg boven 

een schutting. Insecten, vogels en kleine 

zoogdieren (egels) kunnen zich daardoor 

beter verspreiden. Ook biedt een heg een 

schuilplaats en nestelmogelijkheden

 

De geurende 
liguster 

Toon Tellegen (geb. 1941) in: De zin van een liguster 

ˇ

Voor mij hee� de romantiek een 
liguster gekweekt 
en laat mij voorgoed in h� 
duister tasten 
naar de zin van deze plant.



35
de wijkkrant      september 2013

voor vogels, hoewel dat laatste in een 

omgeving met katten ook riskant is. Het 

boompje aan de Melchior Treublaan heeft 

twee stammen. Hun omtrek is op 1,30 

meter hoogte resp. 19,8 en 12,7 cm. Ze 

zijn circa veertig jaar oud en dus zeer iel.

De zin van de liguster 
Toon Tellegen, de Nederlandse arts, dich-

ter en schrijver van (kinder)verhalen over 

de mier, de eekhoorn en andere dieren, 

publiceerde in 1980 zijn eerste bundel 

gedichten met de titel ‘De zin van een 

liguster’. Kan een plant wel zin hebben? 

Tellegen geeft daarop geen antwoord. 

Zelf weet ik het ook niet. Eerder kunnen 

wij spreken over hun nut, over de vraag 

waarvoor we een bepaalde plant kunnen 

gebruiken. Dat gebeurt naast de aanplant 

in en rond tuinen onder andere voor de 

productie van medicijnen en kleurstoffen. 

John Gerard (1545-1611) was een ‘Tudor 

Kruidkundige’ (www.theherbdepot.com), 

een botanicus uit het Tudor tijdperk en 

publiceerde over het gebruik van krui-

den. In 1597 schreef hij dat ‘een brouw-

sel van ligusterbladeren als gorgeldrank 

hielp bij in het gevecht opgelopen won-

den, bij abcessen en bij verzweringen in 

mond en keel’. (Reader’s Digest veldgids, 

1983. Bomen en Struiken van West- en 

Midden-Europa). Alle ligusters uit het 

geslacht Ligustrum zijn giftig. Tegelijk 

kunnen giftige stoffen (glycosiden) uit 

ligusters worden gebruikt als grondstof 

voor medicijn. Weeda (E.J. et al., 1995. 

Nederlandse Oecologische Flora, IVN, 

Vara & KNNV) schreef dat uit de bast een 

gele verfstof kan worden gewonnen en 

uit de bessen groene en zwarte kleurstof-

fen voor inkt. In de Chinese traditionele 

geneeskunst zet men bittere thee van 

Ligustrum purpurascens. Die thee wordt 

als medicijn gebruikt voor hart- en vaat-

ziektes (Wong I.Y. et al., 2001, J. Agrid. 

Food. Chem). 

Wintergevoeligheid 
In hele strenge winters kan het gebeu-

ren dat ligusterheggen hun bladeren 

verliezen. Deze gevoeligheid hebben wij 

de afgelopen winters kunnen zien. De 

bladeren van haagligusters bevroren en 

vielen af. Het herstel duurde soms lang. 

Mijn eigen heg is nog steeds niet hele-

maal hersteld van de vorstaanval in de 

winter 2012-2013. Ik herinner mij heel 

goed de strenge winter van 1956. Als 

achtjarig meisje reed ik alleen (zonder 

dat mijn ouders het wisten) per schaats 

vanuit Bedum naar Winsum (Groningen), 

een afstand van tien km, om bij mijn 

groot-ouders een kopje thee te halen. 

Die winter vroren in ons dorp alle 

heggen dood. De haagliguster was veruit 

de meest populaire erfafscheiding. Geluk-

kig wist een enkeling dat bij de grond 

afzagen de beste oplossing was. En dat 

gebeurde. Iedereen kreeg er een prach-

tige heg voor terug. De enkeling die zijn 

heg niet afzaagde moest maanden 

wachten voor er volledige herstel optrad.

 

Ligusterpijlstaart 
De liguster is de voedselplant van de rup-

sen van de vlinder, de ligusterpijlstaart 

(Spinx ligustri, L.). Het is een gewone 

soort nachtvlinder die in het grootste 

deel van ons land voorkomt. Ik heb deze 

vlinder ook wel eens in Leiden gezien. 

Helaas heb ik de rupsen nooit zien eten 

van de ligusterheggen in mijn tuin. Ze 

zijn hierop van harte welkom. Niet ieder-

een deelt mijn liefde voor die rupsen. De 

vader van een collega van mij heeft een 

kwekerij, waar hij ook ligusters kweekt. 

De rupsen vormen voor die kwekerij een 

plaag die de kweker ook bestrijdt. Zij 

eten naast liguster onder andere sering 

advertentie

en sneeuwbes. Dat is niet verwonderlijk 

want deze planten zijn nauw verwant aan 

de liguster en met elkaar horen ze thuis 

in de Olijffamilie, de Oleaceae. Bij mijn 

afscheid in juni van de universiteit kreeg 

ik van de Leidse Biologenclub een klein 

olijfboompje, Olea europaea L. (1753). 

Die boompjes zijn de laatste jaren volop 

als potplant te koop. Wie realiseert zich 

dat zo’n boompje (en diens niet giftige 

vruchten) familie is van een liguster? 

Ligusters zijn helemaal geen saaie 

heggen. Misschien moet ik ook maar een 

enkele struik laten uitgroeien tot boompje. 

En wat mij betreft zijn rupsen daarop 

hartelijk welkom. Die bezoekers wil ik 

graag hebben!!    <

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel.: 5135142 of 5661405
E-mail: info@alchemillatuinontwerp.nl
www.alchemillatuinontwerp.nl

Folder op aanvraag
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van zijn vader, die grossier was in 

chocolade, koek en suikerwerken. 

Het was een van de twee of drie 

auto’s in de hele straat. 

Avontuurlijke routes
“De jonge Claas haalde alles uit 

de wijk wat eruit te halen viel”, 

zegt de oude Claas nu. 

“’s Ochtends zat hij soms 

al om vijf uur met een student die bij 

zijn ouders inwoonde, aan de singel 

te vissen. Als het tijd was om naar 

school te gaan ging hij meestal eerst 

zijn vriend Dirk Arnoldussen ophalen, 

de zoon van de directeur van de Leidse 

Lichtfabrieken. Claas hecht eraan om de 

route zorgvuldig te beschrijven, want 

elke straat leverde een eigen vorm van 

vermaak. Via de Fruinlaan liepen ze de 

Cobetstraat in en kwamen ze op het 

plein langs de winkels van Vahrmeyer, 

kruidenier Janson, van de Kleiweg 

drogisterij, en een soort speelgoedzaak 

waar je zaken als een vlieger, een pen 

en spannende jeugdpockets kocht (de 

naam is hem ontschoten maar hij houdt 

het op de familie Stout) en daarna langs 

bakkerij Nagtegaal. Daar gooide Claas 

een briefje met de bestelling voor die dag 

naar binnen. Dan langs de sigarenzaak 

en het postagentschap van de familie 

Oom. Dat was niet meer dan een loketje 

achter een kast, waar je een keer in de 

maand je spaargeld en spaarbankboekje 

bracht. Op de hoek van de Asserstraat 

en Vollenhovekade passeerden ze 

kleuterschool de Zonnebloem, en dan 

sloegen ze rechtsaf naar de prinses 

Ireneschool. Dit was een van de drie 

zogenaamde Finse scholen in de wijk, 

die na de oorlog door Finland waren 

geschonken. De school was van donker 

hout en had grote ramen, waardoor 

het er fijn licht van binnen was. Claas 

herinnert zich verwarmde lokalen en 

ijskoude gangen. Aan de overkant van 

de Asserstraat schuilden de vijandelijke 

Alles uit de wijk 
gehaald wat eruit 

te halen viel

Ik krijg een mail van de heer 
Griffioen. Hij heeft goede 
jeugdherinneringen aan 
onze wijk, schrijft hij. Zoals 
kikkervisjes, salamanders en 
padden vangen in de sloten 
van de van Vollenhovenkade 
en de Meijerskade, en 
blokjesvoetbal spelen bij de 
garages van de lichtfabrieken 
in de Cobetstraat. Ik ontmoet 
hem op zijn bedrijf, waar 
we tussen vitrines vol 
zilveren snuisterijen zijn 
buurtherinneringen ophalen.

Claas Griffioen woonde in zijn jeugd op 

Zoeterwoudsesingel 81, bij de hoek met 

de Fruinlaan. Hij kon zichzelf geen betere 

plek wensen. “Ik kwam drie dagen voor 

het feest der feesten ter wereld, op 

30 september 1957, op de mooiste 

plek van de stad. Het uitzicht was net 

een schilderij.” Bij de treurwilg aan de 

overkant van de singel poseerden stellen 

voor de lens van de bruidsfotograaf. 

Voor de deur stond de volkswagenbus 

• Verkleed als Piggelmee 
   op koninginnedag.

•  Onze 

Volkswagenbus.
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troepen van de Zuiderparkschool. “Dat 

waren gereformeerden en wij waren 

hervormden. Er was iets, je mocht elkaar 

niet, waarom wist je niet. Straatvechterij 

was heel gewoon in die tijd.” 

Als de school om twaalf uur uitging 

liepen de jongens in een omtrekkende 

beweging naar huis. Eerst struinden 

ze door de ongemaaide velden van 

het Zuiderpark naar de ‘torenflat’. Via 

de liftkoker die zich aan de buitenkant 

van het gebouw bevond bereikten ze 

zonder aan te hoeven bellen de tiende 

verdieping, waar ze van het geweldige 

uitzicht genoten. Melkboer/kruidenier 

van Leeuwen, die op de hoek was 

gehuisvest, kreeg de jongens doorgaans 

in de gaten en daarna moesten ze 

maken dat ze wegkwamen. Ze trokken 

verder over de Uhlenbeckkade, waar ze 

op koude winterdagen dwars over de 

schotsen liepen. Bij de Burggravenlaan 

klommen ze over het muurtje van het 

Gymnasium. Daar baggerden ze door een 

modderige bak voor het gebouw. Dan de 

Fruinlaan door en thuis eten. De pauze 

duurde maar kort en dus moest Claas de 

terugweg zo snel mogelijk afleggen. Hij 

stapte samen met zijn zus op een step. 

Zij met haar linkerhand aan het stuur 

en steppend met haar rechtervoet, hij 

met zijn rechterhand aan het stuur en 

steppend met links. Zo vlogen ze door de 

buurt en kwamen precies om kwart voor 

twee het schoolplein op, terwijl de bel al 

luidde.

Spectaculaire vangsten
”De woensdagmiddag moest natuurlijk 

ook ingevuld worden. ‘s Zomers trokken 

we naar de molen aan de Kanaalweg. Er 

liepen een paar schapen en paarden en 

we speelden bij een paar rare dammetjes 

in de slootjes. We vingen met ons schep-

net een stel kikkervisjes, die we dan in 

de tuin in een zinken teil lieten glijden. 

De hele tuin zat na een tijdje vol met kik-

kers, en padden, want die had je ook. De 

salamanders, die we als onze spectacu-

lairste vangst beschouwden, brachten 

we over in het lekke aquarium van mijn 

broer. De dagen na de vangst werden 

besteed aan het vangen van vliegen en 

andere diertjes die ons geschikt leken 

als voer. Daarna verloren we de belang-

stelling. Ik vermoed dat mijn moeder de 

vangst weer keurig terug zette. Als we 

ons met iets anders bezig wilden houden 

stopten we een hommel in een lucifers-

doosje, dat we dan aan ons oor hielden, 

bij wijze van transistorradio. Hallo, hallo!”

Het was zaak om een vast adres 
te hebben voor ‘Swiebertje’
Maar er was nog meer groen waar iets 

aan te beleven viel. “We brachten sla naar 

iemand in de P.J. Blokstraat die kippen 

hield. Wij noemden haar tante Toos. Ze 

had een boxer die we bij uitzondering 

mochten uitlaten omdat hij zo sterk was. 

En in de Fruinlaan had je een watertje 

van meneer Voorsluis dat doorliep naar 

de singel. Daar zat een heel weiland 

achter dat met een bruggetje bereik-

baar was. Er liepen konijnen, kippen 

en geiten. Natuurlijk was het maar een 

smalle groenstrook, maar zo beleefden 

wij dat als kind. Meneer Voorsluis had 

een dienstmeid, die ons snoepjes gaf. 

Je mocht zo de tuin in lopen, als je het 

hekje maar achter je dicht deed.”

Bij slecht weer was het zaak om een vast 

adres te hebben voor de wekelijkse afle-

vering van Swiebertje. We belden aan bij 

buren. ‘Mag ik bij u tv kijken?”, vroegen 

we dan. We deden onze schoenen uit, en 

namen keurig plaats op de bank. En dan 

moest je vooral niet vergeten om ‘dank u 

wel’ te zeggen.” 

Op de hoek van de Zoeterwoudse 

Singel en de Fruinlaan woonde Ireentje 

Klinkenberg. Zij werd mijn eerste 

vriendinnetje. Ik was toen zes of 

zeven, denk ik. Wat was ik er blij mee, 

ik herinner het me nog goed. In de 

vakanties kreeg je bij hen chocomel 

uit een fles van Friese Vlag, van de 

huishoudster, met zo’n schortje voor.”

2,50 gulden voor een rol 
oude kranten
”’s Zaterdags gingen we rolschaatsen. Ik 

had rubberen wielen, en kon dus geruis-

loos aan komen zoefen. We speelden er 

tikkertje op, draaiend om de pilaren van 

het bordes van het gymnasium. Tot de 

conciërge ons wegjoeg, want die tegels 

gingen natuurlijk finaal naar de filistijnen. 

Een half uurtje lol, en dan weer door naar 

iets anders. Zoals oude kranten ophalen, 

die we dan voor twee cent verkochten 

aan de groenteboer of de vishandel, die 

ze gebruikten om hun waar in te verpak-

ken. Als je ze uitlegde en ze aanleverde 

in rollen kon je er op de vismarkt zelfs 

2,50 gulden voor krijgen.

We vermaakten ons ook met blokjes-

voetbal op het pleintje voor de garages 

in de Cobetstraat, tussen Kernstraat en 

de Hoge Rijndijk. Via de garagedeuren 

probeerden we zo snel mogelijk elkaars 

blokjes te raken. Af en toe schoten we 

de bal over het hek en dan konden we 

stiekem een kijkje nemen bij het daar 

gevestigde noodstation voor Elektrische 

Accu. Dat vond ik machtig interessant.”

De mooiste plek was naast de 
koetsier op de bok
Een jaarlijks hoogtepunten was het 

koninginnedagfeest op het plein bij 

Janson. “Je kreeg een kaart om je nek 

waar op acht zegels zaten die je los kon 

scheuren. De meeste zegels waren goed 

voor een traktatie, die op gezette tijden 

werd uitgereikt, zoals een Chocoprince 

of een ijsje. Maar de nummers zeven en 

acht waren pas echt spectaculair. Een ron-

de in of op de Postkoets. Je bleef netjes 

in de rij staan tot je de koets in mocht. En 

mocht je er bovenop, dan werd je door 

sterke mannen omhoog geholpen, de 

mooiste plek was altijd naast de koetsier 

op de bok.      <

Hier eindigt het eerste deel van de 

buurtherinneringen van Claas Griffioen. 

In het decembernummer volgt het tweede deel, 

met winterse herinneringen.

Wilt u meedoen aan de rubriek buurt-

herinneringen? Stuur dan een mail naar 

buurtherinneringen@gesineke.nl, of een 

briefje naar de redactie van de wijkkrant.

• Bij ons voor de deur.



38
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

De straat die naar deze professor 

vernoemd is dook als laatste op in de 

wijk; een paar jaar geleden. Eigenlijk is 

het niet eens een straat, het is – zoals 

de naam Drionhof al aangeeft – een 

hof. Verboden voor onbevoegden zelfs. 

Het hofje is uitsluitend toegankelijk 

voor bewoners en/of eigenaren van 

een garagebox en alleen vanaf de Van 

Vollenhovenkade bereikbaar. Het is 

een rustig, met klinkers geplaveide 

rondweg langs de garageboxen met 

een weelderig groen binnenterrein. In 

2010 omschreven burgemeester en 

wethouders in een samenvatting op 

voorstel van de straatnamencommissie 

het besluit als volgt: ‘Besloten is aan 

een bestaand garageboxenbinnenterrein 

aan de Van Vollenhovenkade, tussen de 

Moddermanstraat, Burggravenlaan en 

Oppenheimstraat in de Professorenwijk-

oost, in verband met de nummering 

van garages, de volgende naam met 

bijbehorend onderschrift te geven: 

Drionhof. Onderschrift: H. Drion, 

1917-2004, hoogleraar burgerlijk recht’.

Huib Drion werd op 25 april 1917 in Den 

Haag geboren. Den Haag is de stad waar 

hij opgroeit met zijn zus en vier broers. 

Vooral met broer Jan, die ‘boven hem 

kwam’ heeft hij een zeer goede relatie. 

Het resulteert zelf in een dubbel bezette 

(of gedeelde) leerstoel aan de Leidse 

Universiteit: die van het Burgerlijk Recht. 

De broers Jan en Huib gaven tijdens de 

tweede Wereldoorlog een verzetsblad (De 

Geus voor studenten) uit. Aan hun hechte 

band komt abrupt een einde als Jan op 

47-jarige leeftijd overlijdt (1964). In 1969 

maakt Huib de overstap naar de Hoge 

Raad. Die functie bekleedt hij vijftien jaar 

en dan houdt hij het voor gezien. In 1984 

gaat hij met pensioen waarna hem nog 

twintig jaren van betrekkelijke rust zijn 

gegund. Op 20 april 2004 overlijdt hij in 

zijn woonplaats Leiden.

Euthanasie
Huib Drion kreeg landelijke bekendheid 

door zijn artikel in de NRC (1991), waarin 

hij pleitte voor een euthanasiemiddel 

voor oude (eenzame en niet per se zieke) 

mensen die levensmoe zijn. Beter bekend 

als ‘de pil van Drion’. Het woord pil werd 

niet door hem gebezigd, die bewoording 

ontstond in de media en werd als meta-

foor gebruikt. Dat zette veel onwetende 

mensen op het verkeerde been. Het 

artikel ‘Het zelfgewilde einde van oude 

mensen’ deed dan ook veel stof opwaai-

en. Half levensbeschouwend Nederland 

viel over hem heen. Maar het artikel 

was vooral bedoeld als stimulans om 

het ‘probleem’ bespreekbaar te maken 

en het juridisch te onderbouwen. Drion 

Huib Drion
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat is 
vernoemd, uitgelicht. Deze keer 
is het Huib Drion.

De straat die naar deze professor van garages, de volgende naam met 

Jan Drion

Pa Drion
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is jurist en het artikel is dus ook vanuit 

dat oogpunt geschreven, niet vanuit 

een medisch perspectief. Hoe dan ook, 

het artikel is hem op veel kritiek komen 

te staan. Terwijl deze discussie al jaren 

gaande was en vooral in de politiek zeer 

gevoelig lag (en nog ligt). 

Een steeds grotere bevolkingsgroep is 

echter voorstander en als tien jaar later 

de minister van Volksgezondheid (Els 

Borst, D66) aangeeft ook voorstander te 

zijn laait de discussie weer in alle hevig-

heid op. Anno nu zijn er op het gebied 

van de zelfbeschikking op de dood nog 

niet veel vorderingen gemaakt. 

Geus
Heldhaftig optreden is Huib Drion overi-

gens niet vreemd. Zoals eerder vermeld 

was hij mede-redacteur van het verzets-

blad ‘De Geus voor Studenten’, met broer 

Jan heeft hij het leeuwendeel aan artike-

len voor en de verspreiding van het blad 

op zich genomen. Af en toe gesteund 

door vader (F.J.W. Drion, bekend politicus, 

oud-lid van deTweede Kamer en onder 

meer lid van de in 1946 opgerichte PvdA) 

en zeer sporadisch door derden. Hiermee 

hebben Jan en Huib zeer veel risico moe-

ten nemen en het mag een wonder heten 

dat zij tijdens hun werkzaamheden niet 

gesnapt zijn of verraden. Dat had het 

duo waarschijnlijk niet overleefd. Door 

hun verantwoordelijkheidsgevoel en lef 

– maar daarbij ook de uiterste voorzich-

tigheid die zij betrachtten – hebben ze 

welgeteld dertig edities van het verzets-

blad kunnen produceren. De eerste in 

oktober 1940, met een oplage van tach-

tig exemplaren, het laatste in juli 1945 

maar dan met een oplage die inmiddels is 

uitgegroeid tot vijfduizend stuks.

De studie verloopt soms met wat hob-

bels, maar wel gestaag. Na het gymna-

sium in Den Haag te hebben afgerond 

gaat Huib in Leiden studeren: Nederlands 

recht. Met wat onderbrekingen, de be-

langrijkste is de oorlog, studeert Drion in 

1945 in Leiden af. Hij vertrekt voor een 

jaar naar de Harvard Law School om zijn 

dissertatie te schrijven. Broer Jan komt 

met een rampzalig bericht waaruit blijkt 

dat iemand anders op hetzelfde onder-

werp is gepromoveerd als waarop Huib 

dat wilde doen. Al het werk is voor niets 

geweest, hoewel, hij bewerkt het hele 

verhaal tot een artikel dat dan nog wordt 

gepubliceerd.

Promotie
Ietwat teleurgesteld keert Drion terug 

naar Nederland, waar hij een functie 

krijgt aangeboden bij de KLM, als be-

drijfsjurist. Die functie accepteert hij. In 

1952 vertrekt hij met een beurs op zak 

naar de McGill University te Montreal en 

een jaar later keert hij terug met het 

manuscript van zijn dissertatie ‘Limita-

tion of Liabilities in International Air Law’. 

Op basis daarvan promoveert hij op 

19 oktober 1954.

In 1955 krijgt Drion zijn eerste leer-

stoel, als hoogleraar privaatrecht aan de 

Nederlandse Economische Hogeschool 

te Rotterdam (het huidige Erasmus). Na 

drie jaar keert hij terug naar Leiden. 

Daar bezet hij samen met broer Jan de 

leerstoel voor het burgerlijk recht. Na het 

plotseling overlijden van zijn broer Jan 

in 1964 moet Huib alleen verder. Het is 

niet duidelijk of het door het gemis van 

zijn broer komt, maar in 1969 vindt Huib 

het welletjes. Hij verlaat zijn leerstoel en 

maakt de overstap naar de Hoge Raad.

Cassatierecht
Drion behoorde als Raadsheer en vice-

president van de Hoge Raad tot een van 

de grootsten. Drion voelde zich prima in 

zijn rol als cassatierechter1 en ook deze 

tak van het recht beheerste hij tot in de 

puntjes. 

De Hoge Raad der Nederlanden is de 

hoogste rechtsprekende instantie in de 

Nederlanden (dus ook overzee) op civiel, 

straf- en belastingrechtelijk gebied en 

zetelt in Den Haag.

Schrijver
Naast rechtswetenschapper was Drion 

ook schrijver. Als schrijver heeft hij geen 

grote bekendheid verworven, maar zijn 

essays bereiken toch een flinke hoeveel-

heid bewonderaars. Zijn essay ‘Het zelf-

gewilde einde van oude mensen’ (bewer-

king van het artikel uit het NRC) is één 

van die werken die een groot publiek be-

reikt. Daarnaast was Drion een overtuigd 

democraat, hij geloofde in de heilzaam-

heid van het democratisch systeem, ook 

al wist hij dondersgoed dat bureaucratie 

en het vinden van het compromis voor 

lief moeten worden genomen. Bovenal 

staat voor Drion de vrijheid van menings-

uiting hoog in het vaandel. Misschien wel 

het belangrijkste in een democratisch 

bestel als het onze. Maar waakzaamheid 

blijft geboden, zijn ervaringen tijdens 

de Tweede Wereldoorlog hebben hem 

geleerd dat er ook duidelijke grenzen 

zijn. Anno jaren tweeduizend worden die 

grenzen steeds vaker opgezocht en soms 

zelfs fors overschreden.

Huib Drion was een uiterst vriendelijk 

man, belangstellend en open. Toch heeft 

hij zijn flat aan de Boerhaavelaan al die 

tijd, ruim veertig jaar, alleen bewoond. 

Als vrijgezel. Hoewel hij zelf opgroeide in 

een groot gezin koos Huib ervoor alleen 

te blijven. Of dat een bewuste keuze 

was of niet is niet duidelijk. Feit is wel 

dat hij zich niet alleen hoefde te voelen 

met zo’n grote schare familie, vrienden 

en collega’s, al zal de vroege dood van 

zijn broer wel de nodige impact op zijn 

verdere leven hebben gehad. Huib Drion 

overleed in zijn slaap, vlak voor hij zijn 

87ste verjaardag zou vieren. Zijn naam 

leeft voort in zijn werk en daden en zal 

altijd verbonden zijn aan de discussie 

over euthanasie.       <

Bronnen:

• Gemeente Leiden;

• Mare 29, 8 mei 2003: ‘De Leidse jaren 

 van Huib Drion’;

• Parlementair Documentatie Centrum, 

 Universiteit Leiden;

• ‘Van, over en met Huib Drion (1917-2004)’ 

 (A. Bloembergen, T. Drion, C. Drion, B. Groen, 

 P. Neleman, R. Smits);

• De Volkskrant;

• Wikipedia.
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Soms droom ik ervan. Mijn strijd tegen 

de wortelonkruiden in mijn moestuin 

gaat ’s nachts gewoon door. Heermoes, 

zevenblad, kweekgras, klimmende 

winde, ik heb het allemaal. En het wordt 

elk jaar meer. Het uitgraven van de wor-

tels lukt nooit helemaal, altijd blijven er 

stukjes achter die weer enthousiast uit 

gaan lopen. Dit voorjaar heb ik een paar 

stukjes grond zo goed mogelijk schoon-

gemaakt en nu pas ik de tactiek van de 

uitputting toe: zodra een puntje van de 

heermoes of een blaadje van zevenblad 

of winde boven de grond uitkomt, knip 

ik het af. Nu maar afwachten wie het het 

langste volhoudt.

Sommige tuinplanten gedragen zich 

ook alsof het wortelonkruiden zijn. 

Ze breiden zich zo snel uit dat ze hun 

buurplanten verdringen en de halve tuin 

overnemen als je niet oppast. Wees altijd 

wantrouwend als iemand je planten 

uit zijn tuin wil geven: bijna altijd gaat 

het dan om van die woekeraars. Dikke, 

horizontaal groeiende wortels zijn een 

duidelijke aanwijzing dat het om een 

plant gaat met grote expansiedrift. In een 

kleine stadstuin kun je zulke planten be-

ter vermijden. Een ouderwetse woekeraar 

is de gele guldenroede. Houttuynia is een 

aardig bodembedekkertje, maar niet te 

stuiten. Alle soorten Lysimachia’s woeke-

ren. Hoe erg, hangt af van de groeiom-

standigheden. Van een vriendin kreeg ik 

ooit afleggers van de witte Lysimachia 

clethroides en de mooie roodbladige L. 

ciliata ‘Firecracker’. In haar zanderige 

stadstuintje waren ze goed te handhaven 

door er regelmatig wat uitlopers uit te 

trekken, maar op mijn zware, vruchtbare 

moestuingrond namen ze al snel vele 

vierkante meters in beslag. Hetzelfde 

geldt voor de duizendknoopfamilie. 

Ooit een klein stukje gekregen, nu zeer 

aanwezig. Ook sommige heesters verto-

nen zulk gedrag. Veel betekend is in dit 

opzicht de Nederlandse naam van Aralia 

elata: duivelswandelstok. Hij gaat inder-

daad flink aan de wandel en bovendien 

heeft hij gemene stekels wat het verwij-

deren van de uitlopers nog lastig maakt 

ook. Soms is een woekeraar wel handig 

op moeilijke plekjes. Berken zijn berucht 

omdat er maar moeilijk iets onder wil 

groeien. Door het oppervlakkige wortel-

gestel van de boom is de grond eronder 

altijd droog. Maar Geranium macror-

rhizum vormt al jaren een mooi tapijtje 

onder mijn berk.

Met woekeraars worden planten bedoeld 

die zich sterk uitbreiden met behulp van 

wortelstokken en daarbij andere planten 

verdringen. Planten kunnen zich ook 

explosief vermeerderen door zich overal 

uit te zaaien. Op mijn volkstuin heb ik 

elk jaar een bloemenzee van vinger-

hoedskruid, wilde margrieten, engelwor-

tel, klaproos, teunisbloem, goudsbloem, 

springbalsemien, witte toorts en ijzer-

hard. Allemaal een- of tweejarige planten 

die je, in tegenstelling tot de wortel(on)

kruiden, makkelijk weg kunt halen waar 

je ze niet wilt hebben. Doordat deze 

planten zelf hun plekje uitkiezen, kunnen 

ze ook in een border een speels effect 

geven. Er zijn ook vaste planten die zich 

overvloedig uitzaaien en daarmee is het 

wel oppassen. Zij nestelen zich vaak in 

het hart van andere vaste planten waar 

ze moeilijk uit te krijgen zijn en die ze op 

den duur verdringen. Oregano heeft daar 

een handje van, net als sommige gerani-

ums, akelei en helaas, ook mijn geliefde 

vrouwenmantel. De remedie hiertegen is 

de planten terugknippen voordat ze zaad 

vormen. 

Een derde manier van woekeren kun je 

zien in de onstuimige groeikracht van 

sommige klimplanten. Drie tuinen bij mij 

vandaan groeit een bruidssluier tot bo-

ven in een volwassen berk. Klimop, wilde 

rozen en clematissen kunnen schuurtjes 

en bomen bedekken. Een poosje geleden 

kocht ik een hop omdat ik snel een lelijke 

schutting aan het zicht wilde onttrekken. 

Voordat ik hem ging planten heb ik nog 

wat informatie opgezocht. De hopplant is 

tweehuizig, wat betekent dat er manne-

lijke en vrouwelijke planten zijn. Alleen 

de vrouwtjes dragen de mooie hopbel-

len. De Latijnse naam voor hop, Humulus 

lupulus, houdt al een waarschuwing 

in. Lupulus betekent ‘klein wolfje’. De 

plant heeft deze naam gekregen omdat 

hij zo snel groeit dat hij alles om zich 

heen verslindt. Hij groeit niet alleen heel 

snel, maar breidt zich ook nog eens uit 

met tal van worteluitlopers. En als een 

vrouwtjesplant bevrucht wordt door een 

toevallig in de buurt groeiend mannetje, 

produceert hij ook nog eens ontelbaar 

veel zaailingen. Die zich bij voorkeur 

weer midden in je vaste planten vestigen. 

Mijn wolfje is uiteindelijk niet in de tuin, 

maar in de vuilnisbak beland.      <

Woekeraars, 
zaaiers en wurgers
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TAXICENTRALE

ELTAX

071-521 21 44
Voor tariefberekeningen:

www.taxicentrale-eltax.nl

Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden     
T +31(0)71-5162372 | E gijsdekok@remax.nl | www.remax.nl/gijsdekok

De wijkmakelaar van 
de Professorenwijk en de 
Burgemeesterswijk 

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

Uw vertrouwde Drogisterij-Parfumerie 
al meer dan 70 jaar in deze wijk.

Met een uitgebreid assortiment van:
        drogisterij producten, baby artikelen,

zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, reform artikelen, afslank 

producten en natuurlijk een gratis advies 
van onze medewerkers.

De herfst komt er aan, nu dus de tijd voor 
een advies voor verzorging van uw huid met 

onze nieuwe natuurproducten van:  
Louis Widmer, Planté, Collistar, enz. of 

een behandeling in onze salon.                            

Nog steeds 10% klantenkaart korting op:
Burberry-Boss-Cacharel-Chanel-Dior-
van Gils-Gaulthier- Paco Rabanne-enz.
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“Die variatie is juist zo leuk,” vindt 

Hanneke van Veen, als bestuurslid (tot nu 

toe) betrokken bij de organisatie. “Ook 

streven we ernaar om de drempel zo laag 

mogelijk te houden, zodat bijvoorbeeld 

ook een grootvader met kleinkind mee 

zou durven doen. Voor mijn gevoel 

benadrukt dat het knusse van onze wijk.”

Het eerste deel van het programma – het 

Muziekpodium klassiek – vond plaats 

in de ‘grote zaal’ van de Vredeskerk 

en bestond uit zes optredens. Van een 

kinderconcert met blokfl uit en viool tot 

Spaanse zang, begeleid door de piano. 

Caroline van Oyen gaf bij elk optreden 

een uitgebreide uitleg, waardoor je met 

wat ‘voorkennis’ nog meer kon genieten 

van de muziek en zang.

Op een stralende zondagmiddag op 2 juni was het weer zover: in de 

Vredeskerk vond het Muziekpodium plaats. En ondanks het mooie weer waren 

vele mensen naar de kerk gekomen. Ze kregen een afwisselend programma 

voorgeschoteld met optredens van jonge en oudere, ervaren en minder 

ervaren deelnemers.  

door Margot Lodewijk

Muziekpodium 
in de Vredeskerk

de wijkkrant   september 2013

> Lees verder op pagina 2.
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Wijkvereniging zoekt 
betrokken

Bouwplannen Oppenheimstraat
tweede fase

Blauwe zone: I feel blue

Lorentzhof wordt gerenoveerd

8 oktober - Thema-avond ‘Pesten’

Boekbespreking op hoog niveau

Louis van ‘de Troefmarkt’

Programma 
‘Kunst over de Vloer’

Wijkgroep Ouderen

Aanmelden voor ‘Kunst over 
de Vloer’

UW WIJKHOVENIER
Professoren- en Burgermeesterswijk

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

renovatie of beplanten van uw tuin.

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

A.G. Tuinen
Stieltjesstraat 32
2313 SK Leiden

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

5%
korting

10%
korting

bij volledige aanleg 
of renovatie van 

       uw tuin 

op het 
maandelijks 
onderhoud 
van uw tuin

Kiek in de pot
T R A I T E U R

Uw traiteurs Nico van Hooidonk 
& Tineke van Boheemen

Buffetten 
Party-schalen

Lunchgerechten
High-tea’s

Diners
Soiree’s

Tel 071 - 512 0608

www.kiekindepot.nl



Aanmeldingskaart Kunst over de Vloer - 3 november 2013
Hierbij meld ik mij/ons aan als bezoeker(s):

Naam :   ................................................................................  Aantal volwassenen :  ...............................

Adres :  .................................................................................  Aantal kinderen :  ............................... 

Postcode :  .................................................................................  Deze optredens wil ik graag bezoeken:

Woonplaats :  .................................................................................  Eerste voorkeur :    nr. ..........................

Telefoonnummer :  .................................................................................  Tweede voorkeur :    nr. ..........................

E-mail :  .................................................................................  Derde voorkeur :    nr. ..........................

Aantal optredens :         1   of            2                                                    Vierde voorkeur :   nr. ..........................

Comité Kunst over de Vloer
Duyvendakstraat 30, 2313 PZ Leiden

Aanmelding bij voorkeur via een e-mail 

aan kunst@profburgwijk.nl. U wordt 

verzocht de gevraagde gegevens op 

de onderstaande aanmeldingskaart in 

de mail over te nemen. Mocht u geen 

toegang hebben tot internet, dan kunt 

u onderstaand formulier opsturen aan 

Comité Kunst over de Vloer, 

Duyvendakstraat 30, 2313 PZ Leiden.

Omdat sommige optredens al snel 

volgeboekt zullen zijn, willen wij de 

mogelijkheid hebben om mensen 

zonodig over te boeken naar een 

tweede keuze. Daarom verzoeken wij u 

om minimaal 3 optredens uit te kiezen. 

Er zal uiteraard geprobeerd worden om 

de eerste keuzes zoveel mogelijk te 

honoreren.

Leden van de wijkvereniging krijgen 

voorrang bij de indeling van de optre-

dens. Uw aanmelding wordt uiterlijk op 

27 oktober bevestigd met vermelding 

van de optredens en locaties die voor u 

gereserveerd zijn.

De kosten zijn € 10,- per persoon 

voor twee optredens en € 6,- voor één 

optreden. 

Wij vragen u de entree contant te 

betalen op de locatie van het eerste 

optreden.

Organisatie
Kunst over de Vloer 2013 wordt 

georganiseerd door een comité van 

wijkbewoners in samenwerking met 

de wijkvereniging Professoren- en 

Burgemeesterswijk. Wij zijn veel dank 

verschuldigd aan de gastheren en 

gastvrouwen die hun huiskamers ter 

beschikking stellen en aan hen die dit 

initiatief opnieuw financieel mogelijk 

maken:

n Fonds 1818

n Wijkcheques Leiden

n Vereniging Professoren- en 

 Burgemeesterswijk

n  Frans Hoek Fotografie b.v.

Zou u meer informatie willen of wilt 

u graag een bijdrage leveren aan de 

volgende editie van Kunst over de Vloer, 

stuurt u dan een email aan 

kunst@profburgwijk.nl of neem 

contact op met het bestuur van de 

wijkvereniging via www.profburgwijk.nl 

of Postbus 11129, 2301 EC Leiden.

Aanmelding vóór 20 oktober 2013

Kunst 
over 
de
Vloer

Ik ben       wel /       geen   lid van de wijkvereniging.

     Ik wil graag lid worden van de wijkvereniging (contributie tenminste € 10,00 per jaar). 
(s.v.p. aankruisen als dit voor u van toepassing is)

S.v.p. uiterlijk 27 oktober 2013 bezorgen bij, of in een envelop versturen aan: 


