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De krokante Pekingeend met zoetzure saus
- op de menukaart aangeduid als 'De ver-
miste wintereend' - smaakt uitstekend. Er
is niks mis met het Chinese restaurant
Alexander aan het Alexandrine Tinneplein
in de Leidse Stevenshof. Sterker nog, ik
kom er graag.

Na afloop van de maaltijd vraag ik de kas-
samedewerker waarom het restaurant ei-
genlijk 'Alexander' heet. 'Alexandrine' zou

meer voor de hand liggen. Zo heethet plein
toch ook? Alle straten in de Stevenshof zijn
vernoemd naar bijzondere vrouwen uit de
Nederlandse geschiedenis.

,,We willen geen directe verwijzing naar
een straatnaam", legt de medewerker uit.
,,Maar een bruggetje is wel handig. En ver-
der heeft onze naam ook met Alexander de
Grote te maken. Snapt u?"

ik knik, maar ik snap het niet. Alexander

de Grote, heeft die een connectie met Chi-
na? Bij mijn weten niet. De Macedonische
krjgsheer kwam ver met zijn veroverings-
drift, maar in India hield hij het voor ge-
zien.

Alexander neemt zijn klanten mee op
een 'culinaire rondreis door China', staat op
de website. Dat kan een verklaring zijn
voor de verwijzing naar een 'reislustig ty-
pe' als Alexander. Zij het dat Alexandrine

Tinne (1835-1869) dat ook was: 'Alexine'
reisde en fotografeerde in 1862 als eerste
westerse vrouw en ontdekkingsreizigster
door Centraal Afrika.

Op de kassabon is het adres van het res-
taurant 'Alexander Tinneplein', een freudi-
aanse fout. ,,Oh jee", zegt de kassamede-
werker. ,,Ik ga het meteen veranderen."

ik pleit voor 'Alexine' als nieuwe restau-
rantnaam.

Noordwijk strijdt tegen de eenzaamheid
Peter van der Hulst

Noordwijk Om de eenzaamheid
onder 75-plussers terug te dringen
wil Noordwijk onder meer huisbe-
zoeken afleggen, het vervoer in de
gemeente verbeteren en vrijwilli-
gers werven onder met name gepen-
sioneerden. Voor de uitvoering van
het project 'Mensen hebben mensen
nodig' trekt de gemeente dit en vol-
gend jaar 183.500 euro uit.

Al jaren neemt de eenzaamheid in
het land onder invloed van onder
meer vergrijzing en individualise--
ring toe, maar in Noordwijk is het
probleem nog ernstiger dan in an-
dere gemeenten. Uit een onderzoek
van de GGD blijkt dat de kustge-
meente in de regio Hollands Mid-
den - met Leiden, Oegstgeest en
Waddinxveen - koploper is op het
gebied van ernstige eenzaamheid.
Hoewel tal van organisaties in de ge-
meente - onder meer Welzijn
Noordwijk, Zonnebloem, ouderen-

bonden, kerken en wijkverenigin-
gen - proberen de eenzaamheid van
mensen te verminderen, ziet Noord-
wijk zich genoodzaakt een tandje
bij te zetten.

Sportparken
Noordwijk heeft een goede histo-

rie op het gebied van sociaal-maat-
schappelijke projecten. Zo zijn ver-
nieuwde sportparken er niet alleen
voor de sportievelingen, maar wor-
den de complexen ook als uitvalsba-
sis gebruikt voor organisaties als
Reuring, Friends United en Sportief
voor Werk. Waar Friends United
zich inzet voor sportbeoefenaars
met een handicap en Sportief voor
Werk mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt bijstaat daar is Reuring
al geruime tijd bezig met activitei-
ten voor kwetsbare een eenzame
burgers. Naast sportieve, creatieve

In Noordwijk komt meer eenzaamheid voor dan in andere gemeenten.

en sociale activiteiten op Sportpark
Duinwetering, wordt er bijvoor-
beeld ook gezamenlijk gegeten in
ontmoetingscentra als 't Trefpunt
en De Wieken.

Welzijn Noordwijk is daarnaast
een project gestart waarbij nog thuis
wonende 75-plussers door vrijwilli-

gers worden bezocht. De gesprek-
ken gaan dan niet zozeer over de be--
perkingen die de ouderen ervaren,
maar veel meer over de vraag of zij
zich als vrijwilliger willen inzetten
voor de medemens. Ook is er een
'matchingsite' opgezet om ouderen
met dezelfde hobby's en interesses
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met elkaar in contact te brengen en
zijn er activiteiten zoals een wande--
ling of quiz.

De Noordwijkse Woningstichting
heeft voor bewoners van een com-
plex aan het Rederijkersplein al een
gezamenlijke ruimte gecreëerd en
wil in het nog te realiseren nieuw-

bouwproject Northgo een thuishuis
maken: een eigen wooneenheid
voor ouderen met ruimtes als huis-
kamer, keuken en tuin.

Netwerk
Naast deze initiatieven wil

Noordwijk ook een netwerk met on-
dernemers, betrokken inwoners en
organisaties opzetten om de een-
zaamheid onder inwoners terug te
dringen. Daarnaast moet er een
meldpunt komen waar melding kan
worden gemaakt van mensen die in
een isolement zitten.

Ook wil Noordwijk via het lokale
netwerk, communicatie en huisbe-
zoeken in kaart krijgen hoe het met
de 75-plussers iS gesteld en komt er
een proef om zogeheten vriend-
schapsvaardigheden te ontwikke-
len. Vervoer kan een struikelblok
zijn bij het bezoeken van anderen.
Gekeken wordt dan ook of het suc-
cesvolle project met een tuktuk in
Noordwijkerhout naar andere delen
van het dorp kan worden uitge--
breid.

Het gemeentebestuur van Noord-
wijk gaat ervan uit dat de maatrege-

len effect sorteren, maar zekerheid
daarover is er niet. Noordwijk wil al
doende leren. Eind volgend jaar
moet bij een evaluatie de effectivi-
teit ervan blijken. ,,We zitten in een
zoektocht, maar wel in eentje waar-
in we wat durven doen."

Tijdens een presentatie van 'Men-
sen hebben mensen nodig' hebben
de politieke fracties enthousiast op
het project gereageerd. De gemeen-
teraad zal later dan ook zonder pro-
blemen het gevraagde budget van
183.500 euro beschikbaar stellen. Er
is zelf gevraagd of het niet te weinig
is, maar de begeleidende ambtenaar
verwacht geen problemen. ,,We
gaan met menselijk kapitaal aan de
slag, de financiën zijn daar onder-
steunend aan."

Leidse aanrander volgende maand voor rechter
Nicolai Schewe

Leiden/Utrecht Een 20-jarige
Leidenaar die wordt verdacht van
twee aanrandingen, in Utrecht en
Leiden, komt voorlopig niet vrij.

De Utrechtse rechtbank wees
woensdag het verzoek van zijn
raadsvrouw af om de verdachte, in
afwachting van zijn berechting,
vrij te laten. Zijn zaak dient op 19
februari.

De politie hield de Leidenaar
eind september aan voor het aan-
randen van een vrouw in Utrecht.

Nadat hij haar een tijd op straat
had gevolgd, werkte hij haar tegen
de grond, ging op haar liggen en
betastte hij haar. Na zijn aanhou-
ding bleek dat hij al werd gezocht
voor een identieke aanranding in
Leiden op 28 augustus.

De Leidenaar zegt zich weinig
van de aanrandingen te kunnen
herinneren, maar hij vertelde in de
Utrechtse rechtszaal wel spijt te
hebben van wat hij heeft gedaan.
Op het T-shirt van het Utrechtse
slachtoffer is DNA-materiaal van
de man aangetroffen ter hoogte
van haar borst. Gedragsdeskundi-

gen hebben geen persoonlijkheids-

of seksuele stoornis bij hem vastge--
steld. Wel zou hij zwakbegaafd zijn
en een alcohol- en drugsprobleem
hebben.

Hoewel de reclassering nog geen
advies over eventuele behandeling
klaar heeft, pleitte zijn raadsvrouw
voor schorsing van het voorarrest.
Volgens haar kon de Leidenaar dan
alvast laten zien dat hij zich aan
een eventueel drugs- en alcoholver-
bod kan houden. De officier van
justitie en de rechters vonden vrij-
lating echter nog niet aan de orde,
vanwege het nog ontbreken van re--

Man (20) in
september gepakt
in Utrecht

classeringsrapportage.
De officier van justitie wil dan

met 'een forse strafeis' komen.
,,Het zijn hele ernstige feiten", al-
dus de aanklager. Volgens hem is
het reclasseringsrapport eind deze

maand klaar.

Centrum
Voor de strafzitting tegen de 21-ja-
rige Leidenaar die wordt verdacht
van twee recente aanrandingen in
het Leidse centrum is nog geen da-
tum geprikt. Hij blijft in ieder ge- -
val tot april in voorarrest. De man
werd op vrijdag 13 december opge-
pakt, maar heeft geen bekentenis
afgelegd. Hij zou in de nacht van 3
op 4 december en op 6 november
vrouwen lastig hebben gevallen in
respectievelijk de Doelensteeg en
de .Hekkensteeg.


