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“Een online petitie moet de
stad vuurwerkvrij maken!”

LEIDEN - Dirigent Martin van der Brug-

ge (bekend van de Leidse Scratch
dagen en OTIS musicalgezelschap)
fietst op oudjaarsavond 2019 over de
Broekweg. Om het vuurwerk voor te
zijn vertrekt hij vroeg, rond een uur
of zes. Op het fietspad is een jongen
vuurwerk aan het afsteken. Martin
zegt hierover: “De jongen merkt mij
niet op en steekt het rotje aan. Het
ontploft zodra ik voorbij fiets.” Sindsdien leeft Martin met een constantie
piep van 4000 hertz in zijn linkeroor.
Zijn online petitie moet de stad vuurwerkvrij maken.
“Laat ik duidelijk zijn. Ik wil niemand het plezier van Oud&Nieuw
en van het vuurwerk afnemen.
Siervuurwerk is prachtig om te
zien, maar vuurwerk in de handen
van kinderen is levensgevaarlijk.
Jaarlijks vallen er slachtoffers. We
kunnen niet langer wegkijken.
Weet je dat veertig procent van de

Martin komt graag in contact met andere vuurwerkslachtoffers: “Samen kunnen we meer bereiken. En ik roep iedereen op om de petitie te tekenen” (Tekst
en foto: Patty Zoet).
vuurwerkslachtoffers omstanders
zijn? Dit zijn mensen die nergens
om gevraagd hebben maar wel
levenslang krijgen. Het is toch
onbegrijpelijk?” gaat Martin verder. “We scheiden ons afval, we
rijden in elektrische auto’s, we voegen ons naar de coronaregels, maar
als het 31 december is vergeten we
dit massaal. Dan laten we de kinderen zonder toezicht spelen met
buskruit en ligt het vuurwerkafval
overal.” Martin start een petitie
voor een vuurwerkverbod in Leiden. “Een landelijk vuurwerkverbod, dat is wat ik graag zou willen.
Maar ik ben realistisch. Ik krijg
dat alleen niet voor elkaar. Daarom richting ik mij op Leiden.” Burgemeester Lenferink heeft in een
persoonlijke mail laten weten dat

Tassen voor toppers

LEIDEN – De zomervakantie staat voor de deur. Nog steeds kunnen gezinnen in

kwetsbare omstandigheden juist tijdens de zomer wel wat extra’s gebruiken.
Daarom gaan vrijwilligers van JES deze week langs de deuren om gezinnen die
het niet altijd makkelijk hebben een cadeautje te brengen. Ruim 400 gezinnen
die deelnemen aan een van de programma’s van JES krijgen een goed gevulde
tas. In de tas zit een heerlijk leesboek voor de zomer. Daarnaast bevat de tas
informatie over corona met een link naar het spreekuur van BplusC en informatie over de Zomerschool van JES en andere leuke en leerzame zomeractiviteiten.
Meer info? JES Rijnland, tel. 071-3420900 of info@jesrijnland.nl (Foto: pr). x

de vuurwerkvrije zones uit 2019
geëvalueerd zullen worden. “Het is
een mooi begin maar voor mij niet
genoeg. De Broekweg bijvoorbeeld,
valt buiten die vuurwerkvrije zone.
Dit fietspad, gelegen langs twee
sloten, biedt geen uitwijkmogelijkheid als er vuurwerk wordt afgestoken. Het werkt beter als je mensen
zegt wat ze wél mogen in plaats
van wat ze niet mogen. Als er geen
algeheel vuurwerkverbod voor de
stad komt stel dan vuurwerkzones
in, is mijn voorstel. In die zones
mag je onbeperkt vuurwerk afsteken zonder dat anderen daar last
van hoeven te hebben. Ik denk aan
veldjes en pleintjes bijvoorbeeld.
Elke wijk zou zo’n vuurwerkzone
kunnen krijgen”. Martin doet ook
een oproep aan de bewoners in
de Merenwijk. “Als de vuurwerkvrije-zones niet worden uitgebreid
dan blijft het afsteken van vuurwerk op de Broekweg mogelijk.
Willen we dat als Merenwijk? Het
is onze enige doorgang naar het
centrum van de stad en vice versa.
Je moet toch op oudejaarsdag je
hond kunnen uitlaten? Of moeten
we, voor onze veiligheid, dan maar
de hele dag binnen blijven?”
De jongen die het rotje afstak is
nooit gevonden. Een flyeractie
samen met de wijkagent leverde
niets op. Martin zou hem en zijn
ouders graag spreken. “Het is een
ongeluk geweest. Ik verwijt niemand iets. Maar voor mijn verwerking zou het goed zijn hen recht in
de ogen te kunnen aankijken. Ik
moet verder leven met mijn handicap. Ik weet niet hoe dit mijn werk
als dirigent gaat beïnvloeden. Ik
heb het afgelopen jaar natuurlijk
nauwelijks concerten en optredens
kunnen doen.
Nu de boekingen weer binnenstromen moet ik ervaren hoe het
zal gaan. Ik heb het afgelopen jaar
gemerkt dat ik sneller vermoeid
raak. Misschien kan ik niet meer
zes dagen per week werken en
moet ik mijn werk halveren. Ik
weet het niet.” De petitie is te vinden op de persoonlijke website van
Martin van der Brugge. x
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RWV Advocaten neemt
afscheid van boegbeeld
LEIDEN - Vandaag, donderdag 1 juli,
gaat mr. Karen Rueb-Braakman van
RWV Advocaten met pensioen en is
ze familierechtadvocaat en MfN-registermediator af. “Een cold turkey
moment”, noemt ze het zelf, “van
de ene op de andere dag ben ik geen
advocaat meer, dat is wel even slikken.”

Ruim 40 jaar was Karen een van de
boegbeelden en smaakmakers van
de Familierechtsectie en het Leidse advocatenkantoor. Beide laat ze
met een gerust hart achter: “We
hebben een grote en zeer ervaren
sectie, die al jaren een prominente
rol speelt binnen de Leidse regio.”
Sinds 1978, toen Karen begon als
advocaat bij RWV, was het scheidingsrecht een onderschat en
ondergewaardeerd rechtsgebied
dat intussen is uitgegroeid tot wat
het nu is, een uitgesproken specialisme. De komst van mediation
heeft Karen ervaren als een van
de beste ontwikkelingen in haar
vakgebied: “Zoveel prettiger en
beter voor alle betrokken partijen.
Het geeft mij zoveel voldoening als
mensen na een moeilijke periode
in hun leven allebei weer vooruit
kunnen kijken.” Wel vindt ze het
spijtig dat de juridische complexiteit is toe- in plaats van afgenomen. Huwelijkse voorwaarden

(Foto: pr).
bijvoorbeeld blijven een bron van
discussie en procedures.
Voor de nabije toekomst staan
mooie reizen gepland, werkzaamheden als bestuurslid van
verschillende (ondernemers)verenigingen, en nog onuitgewerkte
plannen voor vrijwilligerswerk.
“Ik kijk met enorm veel voldoening en dankbaarheid terug op de
afgelopen veertig jaar. Er is geen
dag geweest dat ik niet met plezier
naar mijn werk ging en ik vond het
een voorrecht zo lang deel uit te
maken van en mede vorm te geven
aan RWV”. x

Wie wordt het gezicht van
het nieuwe theaterseizoen?

LEIDEN – Het nieuwe theaterseizoen

staat voor de deur. De kaartverkoop
voor honderden voorstellingen en
concerten die vanaf dit najaar bij de
Leidse Schouwburg, Stadsgehoorzaal en Theater Ins Blau te zien zijn
is gestart.
Voor de campagne rondom dit
nieuwe theater- en concertseizoen
zijn beide organisaties samen op
zoek naar Leidenaren van verschillende leeftijden en achtergronden.
Geïnteresseerde Leidenaren kunnen zich aanmelden tot vrijdag 2
juli. De campagne voor het theaterseizoen 2021-2022 bestaat dit
jaar uit bewegende beelden, die
de emoties van theaterbezoekers
tonen, van ontroering tot slappe
lach. De aanmeldingen staan open
voor iedereen die een klein beetje
durft te acteren en ouder dan 18
jaar is. Kandidaten melden zich
aan door een video van zichzelf via
WeTransfer te sturen naar marketing@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl. Hierbij moet de volgende informatie vermeld zijn:

Word jij het gezicht van de reclamecampagne voor het nieuwe theaterseizoen 2021-2022? (Foto: pr).
naam, leeftijd, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. De
filmshoot vindt plaats op zaterdag
10 juli. Kandidaten worden geacht
deze hele dag beschikbaar te zijn. x

CJG-lezing over
gamegedrag
REGIO – Het CJG organiseert de

online lezing ‘Autisme en gamen’
voor ouders van kinderen met
autisme. De lezing wordt gegeven
door André Parren, pedagoog
en ervaringsdeskundige op het
gebied van gamen. In de online
lezing bespreekt men wat de
signalen van problematisch gamegedrag zijn. ‘Autisme en gamen’ is
een lezing via Zoom op donderdag
15 juli van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden via www.cjgcursus.nl. x

