
Voor de Joop Zoetemelk Classic op 18 maart hebben zich al 4.100 wielren-
ners ingeschreven. Maximaal 5500 kunnen meedoen aan de toertocht. De

Ripse wielerheld geeft zelf het startschot bij de Leidse vereniging Swift. 

Getal van de dag

4.100
Fietsers Joop Zoetemelk Classic

Leiden ✱ De 20-jarige Yassin N. die
op 28 september in de Leidse bin-
nenstad vanaf een rijdende scooter
iemands mobieltje roofde, is veroor-
deeld tot een twee jaar durende ge-
dragsbehandeling in een gesloten
instelling. Ook legde de Haagse
rechtbank hem 160 dagen jeugdde-
tentie op, maar die heeft hij al in
voorarrest uitgezeten. 
Een medeplichtige staat later te-
recht. Hij bestuurde de scooter. Ach-

terop die scooter zat Yassir N. die
een mobieltje uit de handen griste
van een voetganger in de Mandema-
kerssteeg. Het slachtoffer rende ach-
ter de scooter aan die de Breestraat
in reed. De vluchtende scooter reed
vervolgens in op een snorfiets en een
fiets. Twee mensen raakten daarbij
lichtgewond. Een van hen wist de
scooter klem te zetten en een dader
te overmeesteren. De andere dader
rende weg, maar werd ook gepakt.

Cel geëist na roof mobieltje

Als kind noemde ik het de grote ronde. Op
mijn laarzen de polder in, halverwege

uitrusten op het bankje bij de Hanepoel en via
de andere kant teruglopen naar Nieuwe Wete-
ring. Gevoelsmatig markeerde de molen die we
tegenkwamen het einde van de wereld.
De wandeling, die tegenwoordig Aderoute
heet en met bordjes staat aangegeven, maak ik
nog altijd graag. Ik blijf mij erover verbazen
hoe klein de grote ronde eigenlijk is. En dat

middenin de Randstad, omringd door de dage-
lijkse files, zulk natuurschoon ligt verstopt.
Tussen de rietkragen en knotwilgen turen naar
het kabbelende water van de Hanepoel voelt
elke keer als een voorrecht.
Toen ik er vorige week weer eens liep, werd ik
er voor het eerst niet rustig van. Misschien
kwam dat door de eenden, die elkaar achterna
zaten en daarbij veel lawaai maakten. Alsof ze
zich bewust waren van naderend onheil. 

Gelukkig hebben zij niet in de krant kunnen
lezen dat aan de gemeentegrens al wordt be-
gonnen met de aanleg van een hoogspannings-
leiding die dit natuurgebied doorkruist. Weten
zij veel dat om deze reden het huisje aan de
overkant is afgebroken. Het valt ze evenmin op
dat ook de laatste protestbordjes met ’Afspraak
= afspraak: 380 kV onder de grond’ uit het
dorp zijn verdwenen, na jaren van tevergeefs
protest. Ik zou het ze niet durven vertellen. 

60 seconden Hielke Biemond ✱ h.biemond@hollandmediacombinatie.nl

Naderend onheil

Leiden ✱ Het Leidse werkervarings-
project voor hoger opgeleide jonge-
ren blijft nodig, ook nu de arbeids-
markt weer aantrekt. Dat zegt Frits
Opdam, projectleider van Stage
Nieuwe Stijl. Hij voert morgen het
500ste intakegesprek sinds de op-
richting in 2013.
Stage Nieuwe Stijl werd vier jaar ge-
leden door de gemeente Leiden op-
gericht. De gemeente vond dat er te
veel pas afgestudeerde jongeren een
uitkering kwamen aanvragen. Het

project boekte al snel succes. In het
eerste jaar vond 72 procent van de
deelnemers een baan. Zij liepen 24
uur per week stage bij een bedrijf en
volgden daarnaast een sollicitatie-
training en workshops.
Het percentage succesvolle deelne-
mers ligt nog steeds tussen de ze-
ventig en tachtig procent. En hoe-
wel het nu voor veel mensen makke-
lijker is om een baan te vinden dan
vier jaar geleden, is het project nog
steeds nodig, zegt Opdam. ,,Er zijn
altijd studies die vijf jaar geleden
erg hot waren, maar waarbij de uit-

stroom naar een baan erg lastig
blijkt. Sommige studies zijn bij
werkgevers tamelijk onbekend. De
hbo-studie toegepaste psychologie
bijvoorbeeld. Die bestaat zes jaar, en
afgestudeerden hebben echt moeite
om werk te vinden. Dat ligt niet aan
hun kennis, maar aan het feit dat ze
moeten opboksen tegen masterstu-
denten.’’ Andere studies waarbij het
lastig blijkt om een baan te vinden
zijn geschiedenis, communicatie,
antropologie, sociologie en politico-
logie, vertelt Opdam.
Het exacte bedrag dat de gemeente

bespaart met dit project is niet be-
kend. ,,Het levert sowieso het tien-
voudige op van wat het kost’’, aldus
Opdam. Volgens hem is het lastig
om te berekenen wat de precieze be-
sparing is. ,,De enige kosten zijn
mijn salaris. Tot nu toe deden vijf-
honderd jongeren mee. Tachtig pro-
cent van hen had anders een uitke-
ring aangevraagd. Je weet nooit hoe
lang ze die uitkering gehad zouden
hebben.’’ Werkgevers betalen een
stagevergoeding aan de jongere, en
150 euro per maand aan Stage Nieu-
we Stijl.

Werk vinden blijft lastig voor afgestudeerden
Janneke Dijke

Voor vrijwel alle deelnemende
partijen hangen er leuzen - zelfs
50Plus is in dit bolwerk van de
jeugd vertegenwoordigd. Gelet
op de breedte van de kieslijst
roept de scene het beeld op dat
een beetje assistentie van de
godin van de wijsheid best wel-
kom is. Hoe maak je uit zo’n
overweldigend aanbod in he-
melsnaam een keuze voor de
scholierenverkiezingen op 10
maart. In het hele land zijn die
dag op allerlei scholen schaduw-
verkiezingen. De uitslag wordt 14
maart bekendgemaakt.
En dan is het pas dag twee van
een project dat het Stedelijk
samen met Pro Demos en het
Montesquieu instituut verzorgt.
Vijfdeklassers van beide vestigin-
gen voeren op ieder vrij moment
in groepjes campagne voor een
partij naar keuze. Ze zijn er met
maatschappijleer al een tijd mee
bezig en dat verklaart mogelijk
de breedte van die keuze, legt
vijfdeklasser Hannah Stegenga
uit, een van de organisatoren van
de Leidse schaduwverkiezing.
,,We hebben een soort stemwij-
zer gebruikt op basis van moties
van de verschillende partijen.
Veel groepjes voeren campagne
voor de partij die daaruit kwam.’’
Niettemin tekent zich al wel een
zekere voorkeur af. Die gebruikte
lerares maatschappijleer Saskia
Hakkaarts voor het uitnodigin-
genbeleid van het debat dat zij
gisteren verzorgde. In een volle
aula geven kandidaat-Kamerle-
den van VVD, D66, PvdA, Groen-
Links, SP en Partij voor de Dieren
deze middag een blik in de poli-
tieke keuken. Er ontstaan tot
plezier van de aanwezige gymna-
siasten af en toe felle onderlinge
debatjes. 
Vooral Bente Becker (nummer 14
VVD) moet het als meest rechtse

politicus van het stel nogal eens
ontgelden. PvdA’er Roelof van
Laar (nummer 45 PvdA) oogst
bijvoorbeeld luid applaus met
een felle uithaal richting de
liberalen, die volgens hem nogal
eens een oogje dichtknijpen als
dat nodig is voor een Kamer-
meerderheid. Het is een waarde-
vol debat, denkt Stegenga. ,,Het

gaat erom mensen meer te laten
nadenken over politiek. Belang-
rijk, want je hebt er eigenlijk
elke dag wel mee te maken.’’
Zelf promoot ze deze week
GroenLinks en als het debat
maatgevend is, heeft ze nog best
wat werk te doen. Paul van Mee-
nen (nummer 8 D66) is blijkens
de groene briefjes die na afloop

voor hem de lucht ingaan, ruim-
schoots debatwinnaar. ,,Niet
vergeten op te schrijven hoor’’,
zegt Van Meenen voordat hij
naar Amsterdam gaat voor een
volgend debat. Weer een lesje
voor gymnasiasten binnen ge-
hoorafstand. Alle beetjes helpen.

Binnert Glastra

Onder auspiciën van Pallas Athena
Alles draait deze week om de
verkiezingen bij het Stedelijk
Gymnasium in Leiden. In de
centrale hal van de vestiging aan
de Fruinlaan kijkt het beeld van
Pallas Athena uit op een balus-
trade die is volgehangen met
wervende teksten. 

Met rode en groene briefjes laten de gymnasiasten hun mening over de stellingen weten. FOTO LEIDSCH DAGBLAD

Agenda
✱ De stichting 55-plus houdt morgenavond een verkiezingsdebat
voor senioren. Dat heeft vanaf 14.00 uur plaats in het Volkshuis
aan Apothekersdijk 58A in Leiden. Aan de orde komen specifieke
onderwerpen voor ouderen. Kamerleden van VVD, PvdA, CDA, D66
en 50Plus hebben deelname toegezegd. Oud-wethouder Ton Kohl-
beck leidt de discussie. 
✱ GroenLinks-leden in Alphen aan den Rijn gaan zaterdag de
deuren langs om stemmers te werven. Dat gebeurt in het cen-
trum, van 13.00 tot 16.00 uur.
✱ De D66 campagnebus doet maandagochtend Kaag en Braassem
aan. Tussen 8.00 en 8.45 uur rijdt het gevaarte van basisschool Ter
Does in Hoogmade naar De Kinderarcke in Rijnsaterwoude. Daarna
volgt nog een wervingsactie bij Noordplein in Roelofarendsveen.

Een deel van de vrouwen - allemaal
dames met een ’interculturele’ ach-
tergrond die dolgraag willen begin-
nen met een betaalde baan - kent de
wethouder al. Een delegatie is nog
niet zo lang geleden bij Damen op
bezoek geweest om uit te leggen dat

er toch echt geld moest komen voor
dit project. Ellen Remie van Visie-R:
,,Wij waren óók mee, maar we heb-
ben niet veel gezegd. De vrouwen
hebben het zelf bij de wethouder
voor elkaar gekregen dat ze zei: hier
geloof ik in.’’
De groep van Change bestaat uit
zo’n vijftien vrouwen. Nog voor de
opening is een handjevol dames ei-
genlijk al onder dak: ze zijn begon-
nen aan een opleiding of werk. Zo
komen er weer plekken vrij voor
nieuwe vrouwen.

Bescheiden
Wie in het atelier en de winkel aan
de Pelmolen aan de slag gaan? ,,De
gemene deler is: geen baan maar
veel ambitie’’, zegt Ellen Remie.
,,Maar ze hebben allemaal een ander
verhaal. De dames komen uit een
verscheidenheid aan landen: Ma-

rokko, Somalië, Burundi, noem
maar op. Vaak gingen man en kinde-
ren voor, ze zijn zelf veel te beschei-
den. Zichzelf centraal stellen zijn ze
niet gewend.’’
,,We zijn begonnen met deze groep,
maar we weten dat er veel meer
vrouwen in precies dezelfde situatie
zitten. We weten nu al dat we het
project graag zouden uitbreiden’’,
zegt haar collega Manon Hekman.
En nee, het gaat hier beslist niet om
hopeloze gevallen. De meesten doen
al veel vrijwilligerswerk in de wijk.
Er is zelfs een deelneemster die al
zeven jaar lang zo’n veertig uur in
de week als vrijwilligster druk is.
Vaak hopen de vrouwen dat ze uit-
eindelijk bij de organisaties waar ze
vrijwilligerswerk doen, aan de slag
kunnen in een betaalde baan. Maar
dat loopt uit in een teleurstelling.
Hekman: ,,Deze vrouwen hebben

beslist de juiste capaciteiten. Soms is
er een taalbarrière, maar lang niet
altijd. Wat je wel ziet is dat net dat
laatste stukje op weg naar een be-
taalde baan, de aansluiting maken,
lastig is voor de deelneemsters. On-
ze doelstelling is voor iedere deel-
neemster een traject op maat maken
naar de arbeidsmarkt.’’

Oefenen
Voor sommige vrouwen zal dat een
betaalde baan betekenen, voor an-
deren een eigen bedrijfje. Wat ze
graag willen doen, kunnen ze veilig
oefenen in het atelier en de winkel.
Die laatste ruimte staat vol met pro-
ducten die op andere afdelingen van
Visie-R zijn gemaakt: onder andere
meubels, maar ook lampen gemaakt
van oude materialen. Uiteindelijk
komen er óók producten van de
vrouwen zelf.

Change moet daarnaast een plek
worden waar de buurtbewoners te-
recht kunnen. Om een bakje koffie
te drinken of een krantje te lezen
bijvoorbeeld. Ellen Remie: ,,We wil-
len dat deze vrouwen nu eindelijk
zichtbaar zijn in de wijk, vandaar de
winkel. Wat ook meespeelt is dat de
deelneemsters iets kunnen doen
voor de wijk.’’
Volgens Remie werken naast Vrou-
wennetwerk Leiden e.o. en Visie- R
ook andere vrouwenorganisaties
mee in het project. ,,Vooral mogelijk
gemaakt door Akke Timmermans
van het Vrouwennetwerk. Zij heeft
de verbinding gezocht tussen de or-
ganisaties en de gemeente.’’

De opening is vanmiddag om 15.30
uur. Adres: Pelmolen 3 (atelier) en 3B
(winkel). De winkel is daarna dinsdag
tot en met vrijdag geopend.

De winkel van Change aan de Pelmolen. Vanmiddag vieren de deelneemster het openingsfeest. FOTO JORDY KORTEKAAS

Vrouwennetwerk Leiden en Visie-R openen winkel en atelier in Merenwijk 

Veel ambitie, snel een  baan
Leiden ✱ De eerste paar dagen van
deze week waren wat chaotisch: met
grote spoed werd de laatste hand ge-
legd aan de winkel en atelierruimte
’Change’ van het vrouwenproject
’Kiezen voor werk 2.0’ in het hart
van de Merenwijk. Vanmiddag is al-
les spik en span als wethouder Mar-
leen Damen dit project van Vrou-
wennetwerk Leiden en stichting Vi-
sie-R komt openen. 

Annet van Aarsen 
a.van.aarsen@hollandmediacombinatie.nl
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