
	

Negende editie
van 'De Leidse
Hofjesconcerten'

Onderwijs gaat
zelf aan de slag
met vernieuwing

Boshuizen ligt
op koers voor
hoofdklasse

 Donderdag 1 juni 2017

2E PINKSTERDAG
GEOPEND!

Zijlbaan 14 LEIDERDORP (Baanderij)
071 - 5423891 www.haco.nu

www.detegeloutlet.nl
Rooseveltstraat 5 Leiden

TOPTEGELS
BODEMPRIJZEN

ONTSLAG?
1e halfuur GRATIS advies

071 5164888

Advocaten
www.qisolute-advocaten.nl/

gratis-advies

www.oudetol.nl
Hoofdstraat 147 Sassenheim

0252-216850 (of 234491)

ARRANGEMENT
inclusief bowlen + dessert
+ 2 CONSUMPTIES
Steen- of Plaatgrill
(of Barbecue vanaf 30 pers.)
vanaf € 27,50 p/p
Inclusief bowlen + dessert
Kip van ’t Spit € 19,50
Saté vanaf € 21,00
Voor alle arrangementen:

vanaf 4 personen
zaterdagtoeslag € 2,50

BOWLENTweede uur GRATIS!
á LA CARTE
3 gangen, inclusief bowlen
vanaf € 28,50 p/p

Zie pagina 6

PRAXIS 
LEIDERDORP

IS OOK 
TIJDENS 

PINKSTEREN
OPEN!

1e pinksterdag van 12-17 uur
2e pinksterdag van 9-17 uur

leiden - Het was een bijzondere les 
voor de kinderen van groep drie van 
de Lorentzschool. Afgelopen dinsdag 
stond er namelijk geen juf, maar een 
hond voor de klas. De golden retriever 
Flow kwam samen met haar baasje 
Kaat Renalda naar school om de kin-
deren te leren hoe ze veilig met een 
hond om kunnen gaan. De lessen, ook 
wel Sophia Snuffelcolleges genoemd, 
worden op meerdere scholen gegeven 
en zijn een initiatief van de Koningin 
Sophia-Vereeniging. 

door Esther Luijk

Renalda is hondentrainster en 
tevens ruim twee jaar vrijwilliger 
bij de Sophia-Vereeniging. Ze vindt 

het belangrijk om de kinderen te 
leren hoe ze signalen van honden 
kunnen herkennen: "Honden zijn 
geen dingen, maar dieren met emo-
ties. Als een hond bang of boos is, 
kun je dat zien aan zijn lichaams-
taal. Hij waarschuwt je: 'kom niet te 
dichtbij'. Kinderen herkennen die 
hondentaal vaak niet en gaan dan 
soms te ver. Als de hond dan uitein-
delijk toch bijt, krijgt hij de schuld, 
en dat vind ik niet eerlijk."

Incidenten
In Nederland vinden jaarlijks 
150.000 bijtincidenten plaats, voor-
al bij jonge kinderen. Om de kans op 
een hondenbeet te verlagen, wordt 
de kinderen in de Snuffelcolleges 
geleerd om het gedrag van honden 
juist te interpreteren.

Hond voor de klas

Renalda is hondentrainster en tevens ruim twee jaar vrijwilliger bij de Sophia-
Vereeniging. Ze vindt het belangrijk om de kinderen te leren hoe ze signalen van 
honden kunnen herkennen (Foto: Esther Luijk).

Rijneke Boulevard - Rijndijk 2G
2394 AH Hazerswoude-Rijndijk

Telefoon 071 - 341 01 23
www.mbc-light.nl

Auping feliciteert
Zirkzee Wonen & Slapen
met de opening van de
vernieuwde Auping afdeling!

Dekbed- en 
kussenpakket
t.w.v. € 579,- 

cadeau*

S I N D S 19 3 5

zirkzeewonen.n l
2e Pinksterdag geopend van 12.00-17.00 uur

Vervolg zie elders
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leiden - Het gemeentebestuur bezocht  
vorige week de Merenwijk en ont-
moette bewoners op het grasveld 
tussen winkelcentrum en wijkpark. Er 
werd niet geklaagd over de bedreig-
de groene Kagerzoom, nauwelijks 
gemopperd over verstening door een 
skeelerbaan, zelfs de teruggang van 
de Kopermolen kwam niet ter sprake. 
Hét onderwerp van gesprek was het 
idee om woontorens te bouwen nabij 
de Kopermolen. Het winkelcentrum 
wordt gerenoveerd in ruil voor bouw-
toestemming van enkele honderden 
appartementen. Waar? "Mogelijk op 
het grasveld waar u nu staat."

door Hans Schuurman

De 40 jaar oude Kopermolen is ver-
ouderd en bezoekers van het win-
kelcentrum zijn ontevreden over 
het winkel assortiment en de rom-
melige uitstraling. Alleen het gra-
tis parkeren scoorde 'goed' in een 
klanttevredenheidonderzoek. Bij 
de oprichting van de wijkvereniging 
twee jaar geleden was de toekomst 
van het winkelcentrum op ieders 
lip. Nu de eigenaar, Vastgoed Van 
der Vorm, een financiering gevon-
den heeft voor de verbouwing, is 
vooral de vraag welke Retail exploi-
tatie verbeteringen er komen.

Winkelpassages 
Volgens een woordvoeder van Van 
der Vorm wordt de Kopermolen 
(her) ontwikkeld tot een toekomst-
bestendig wijkwinkelcentrum met 
een completer aanbod voor de hui-
dige en toekomstige bewoner van 
de Merenwijk. Wij willen het win-
kelaanbod optimaliseren en bereik-
baarheid en parkeergelegenheid 
versterken, aldus de woordvoerd-
ster. En zij vervolgt: "Er wordt naar 
gestreefd begin volgend jaar de pas-
sage bij Albert Heijn en Blokker als 
eerste, de andere passages later, te 
verbeteren."
Op het grasveld presenteerde archi-
tectenbureau De Zwarte Hond met 
drie verschillende scenario's haar 
stedenbouwkundige visie op het 
winkelcentrum én de naaste omge-
ving. "Het zijn geen vastomlijnde 
plannen, de schaalmodellen zijn 
slechts bedoeld als praatstuk en 
middel voor het inventariseren van 
de gedachten en meningen van 
de gemeente, wijkbewoners en de 
ondernemers van Kopermolen", 
drukte de woordvoerder de bezoe-
kers op het hart.

Op één van de maquettes staan drie 
woontorens van 7 verdiepingen. 
Ze staan tussen winkelcentrum 
en wijkpark (Ja, op dit grasveld). 
Op een tweede schaalmodel staan 
woontorens aan de Ketelmeerlaan 
(op de huidige parkeerplaats tegen-
over de buitenring). Hier komen 
ondergrondse parkeerplaatsen. Of 
de bezoeker van de Kopermolen 
gratis kan blijven parkeren, is niet 
bekend. "Dit is wel ons uitgangs-
punt", zegt de woordvoerdster van 
Van der Vorm desgevraagd. De 
expeditiehoven voor aanvoer van 
de winkels worden toegankelijker 
gemaakt en de verbinding Slaagh-
wijk naar wijkpark verbeterd. Behal-
ve de honderden nieuwe bewoners 
zijn zij ook nieuwe klanten van de 
Kopermolen en zij dragen bij aan de 
vitaliteit van het winkelcentrum, 
zegt een vertegenwoordiger van 
Van der Vorm vastgoed. 

Woningvraag
In Leiden is veel vraag naar wonin-
gen voor huishoudens met midden-
inkomens. Volgens de gemeente wil 
Van der Vorm huurappartementen 
in het middensegment bouwen, 

waarvan 20% in de sociale huur-
sector. Woningen voor woningzoe-
kenden die meer verdienen dan € 
33.000,-- en een huur van € 710,-- 
en € 950,-- willen/kunnen betalen. 
De partijen die betrokken worden 
bij het overleg staan al in de start-
blokken voor nieuwbouwplannen. 
Dat zijn behalve Van der Vorm en 
de gemeente, de winkeliersvereni-
ging, de wijkvereniging, de woning-
corporaties Portaal en De Sleutels 
alsmede de VVE's en bewoners-
commissies van omliggende appar-
tementencomplexen. 
Maar veel Merenwijkers staan in de 
renovatie van de Kopermolen en de 
bouw van appartementen en alles 
er omheen er een beetje dubbel in, 
dat bleek op de bij wijkbijeenkomst 
op het zonovergoten grasveld met 
hapjes en drankjes. Een Parkzicht 
bewoonster: "Wij wilden een geva-
rieerder winkelbestand, geen woon-
torens voor onze neus". De reactie 
van Van der Vorm: "Wij hebben 
ervoor gekozen in een vroegtijdig 
stadium modellen te presenteren, 
van de uiteindelijke plannen staat 
nog niets vast, het gehele proces 
kan nog jaren duren". x

Renovatie van de Kopermolen
wordt betaald met woontorens

"Het zijn geen vastomlijnde plannen, de schaalmodellen zijn slechts bedoeld 
als praatstuk en middel voor het inventariseren van de gedachten en meningen 
van de gemeente, wijkbewoners en de ondernemers van Kopermolen", drukte 
de woordvoerder de bezoekers op het hart (Foto: Hans Schuurman).

leiden - Banketbakkerij Jacobs krijgt 
per 1 juni, na ruim 20 jaar gerund 
te zijn door René en Sylvia Jacobs, 
nieuwe eigenaren. Marco Kruit en zijn 
vrouw Tamara gaan de winkel en de 
bakkerij voortzetten.

door Eric Steegers

René en Sylvia Jacobs, die dit jaar 
op de achtergrond nog meekijken, 
zijn erg blij met deze enthousiaste 
ondernemers die, met hun ruime 
ervaring, het roer van dé banketbak-
kerij van Leiden overnemen. René 
en Marco, die al jarenlang meer 
dan goede collega's van elkaar zijn, 
hadden nooit verwacht dat vanuit 
hun collegiale band deze wending 
plaats zou vinden. "Uiteindelijk 
pasten alle puzzelstukjes precies in 
elkaar", volgens de twee ambachte-
lijke bakkers.
Twee decennia nadat René en Sylvia 
de ouders van René opvolgde, die 
in 1966 de winkel zijn begonnen, 
geven zij het stokje over. De ban-
ketbakker met Ster ontving door 
de jaren heen diverse prijzen, uitge-
loofd door verschillende vakjury's. 
Marco en Tamara zien er een grote 
uitdaging in om de grote groep 
vaste trouwe klanten op dezelfde 
wijze van dienst te zijn zoals ze dat 
gewend zijn en misschien nog wel 
ietsje beter.

Alles komt samen
Als geboren en getogen Leidenaars 
gaat voor Marco en Tamara een 
droom in vervulling. Zij wilden altijd 

al iets op de Nieuwe Rijn in Leiden 
beginnen: "Alles komt samen met 
het overnemen met deze prachtige 
winkel en bakkerij. We zijn er trots 
op om dit voort te mogen zetten en 
met onze grote ervaring in het vak, 
hebben we er alle vertrouwen in om 
het bedrijf zoals we het overnemen 
te continueren. Dit vak is onze pas-
sie. We hebben er erg veel zin in."
"Voor de klanten van Jacobs veran-
dert er niets", benadrukken René 
en Marco. "Ook in de nieuwe vorm 
blijft er gestreefd worden naar kwa-
litatief hoogwaardige producten 
die gemaakt zijn van de zuiverste 
en beste ingrediënten. Kortom, 
'gewoon' lekkere producten met 
een goede prijs-kwaliteitverhou-
ding.

Trouw
De mooie producten worden gebak-
ken en verkocht door het ervaren 
en enthousiaste team van medewer-
kers van Banketbakkerij Jacobs. En 
voor wat betreft deze trouwe mede-
werkers: "de dirigenten mogen dan 
misschien wisselen maar de muzi-
kanten maken de muziek." Marco 
en Tamara hebben 100 % vertrou-
wen in hen voor wie er ook verder 
niets verandert. "Zij zullen ook in 
de toekomst de lekkerste produc-
ten de beste service bieden in onze 
winkel."
Banketbakkerij Jacobs vindt men 
aan de Nieuwe Rijn 43, tel. 071-
5120484. Zie ook: www.jacobsban-
ket.nl. x

'Dirigenten wisselen maar de
muzikanten maken de muziek'

René en Sylvia Jacobs zijn erg blij met de enthousiaste ondernemers marco e 
Tamara Kruit die, met hun ruime ervaring, het roer van dé banketbakkerij van 
Leiden overnemen (Foto: pr).

 Ze krijgen informatie over de stand 
van de staart en bek en de betekenis 
hierachter. Daarnaast zijn er twee 
regels die je moet volgen als je een 
hond tegenkomt, volgens Renalda. 
"Regel 1: Eerst vraag je aan je moe-
der of je de hond mag aaien, daarna 
aan het baasje van de hond en als 
laatste aan de hond zelf." Hoe je 
toestemming aan de hond vraagt, 
doet ze voor bij haar eigen hond. 
Ze houdt een vuist bij de neus van 
Flow en wacht tot de hond eraan 
snuffelt of likt. "Zo weet je of een 
hond geaaid wil worden. Als ze weg 
zou kruipen, wil ze met rust gelaten 
worden. Dan loop je gewoon rustig 
weg."
Als de kinderen eenmaal toestem-
ming hebben gekregen van alle 
partijen, wordt de manier van 
aaien uitgelegd. "Niet boven op het 
hoofd aaien, dat vinden honden 
niet fijn", zegt Renalda. "Onder z'n 

kin kroelen of aan de zijkant zijn 
flank aaien, dat vinden ze heerlijk." 
Sommige kinderen vinden de grote 
hond wel erg spannend. Die angst 
wegnemen is ook een doel van de 
colleges, volgens Renalda. "Ik pro-
beer met Flow te laten zien dat 
honden niet eng zijn, ook al zijn ze 
soms groter dan de kinderen zelf. 
Als ze een hond toch eng vinden, leg 
ik regel twee uit: gewoon rustig stil 
blijven staan, en niet wegrennen. 
Een hond zal een wegrennend kind 
meestal interpreteren als iemand 
die wil spelen en gaat er dan vaak 
achteraan, wat negen van de tien 
keer resulteert in ongelukken."
Meer informatie over de Sophia 
Snuffelcolleges en de vereniging 
zelf is te vinden op www.sophi-
asnuffelcollege.nl. Aan het project 
zijn voor basisscholen geen kosten 
verbonden, zodat de lessen voor 
ieder kind toegankelijk zijn. x
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