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Van de redactie 
 

Terwijl de winter probeert grip op ons land te krijgen 

en we inmiddels allemaal de winterjassen en de wan-

ten uit de zomerberging hebben gehaald, gaat het 

samenstellen van een Raadsheer gewoon door, in 

eenzelfde cadans als de seizoenen. 

 

Zo leest u nu de laatste editie van 2012. Met als thema 

“Vrijwilligerswerk”. Als je om je heen kijkt en luis-

tert, blijken enorm veel mensen vrijwillige taken te 

vervullen, zonder dat ze dat als “werk” beschouwen. 

Mantelzorg is nooit weggeweest; altijd hebben kin-

deren voor hun ouders gezorgd in moeilijke tijden, 

ouders voor hun kinderen, vrouwen voor hun man, 

mannen voor hun vrouw. Niet voor niets is er elk jaar 

een Dag van de mantelzorg. Maar er is veel meer. Er 

zijn voorleesmoeders, luizenmoeders, oppasoma’s, 

hondenuitlaters, mensen die voor anderen boodschap-

pen doen of de stoep sneeuwvrij maken. In onze eigen 

buurt zijn velen betrokken bij de buurtvereniging, de 

activiteiten in de Leidse Hout, de 3 oktobermaaltijd, 

de Koninginnedagborrel op het Rozenpleintje, de 

Nieuwjaarsborrel (komt allen!) en deze krant.  

We laten de redacteuren aan het woord over hun eigen 

vrijwillige activiteiten. Maar laten we niet vergeten, 

dat 3 jongelui 4x per jaar alle Raadsheren in meer dan 

300 brievenbussen stoppen. Dat we een heuse jeugd-

redactie hebben. Dat de buurtcolumn iedere keer weer 

trouw wordt verzorgd. Dat er steeds een tekening op 

de voorkant staat. En dat alle aangeleverde stukken 

tekst en foto’s worden vormgegeven. 

  

Wat dat laatste betreft: Gise Wit heeft aangegeven, dat 

hij daarvoor niet meer voldoende tijd heeft en zijn 

functie graag wil overdragen. De redactie prijst zich 

gelukkig, dat Yvonne van Eijndhoven bereid is ge-

vonden om de lay-out voortaan te verzorgen. Oprechte 

dank zijn wij verschuldigd aan beiden, zowel voor de 

verrichte vrijwillige arbeid als voor het aanbieden 

daarvan.  

 

Het thema van het voorjaarsnummer luidt: Groen. 

Prille blaadjes aan bomen en struiken, gras dat weer 

gemaaid wil worden, bloeiende bollen, planten die na 

hun winterslaap weer boven de grond komen, vogels 

die nestelen in de klimop langs de muur, de eerste 

jonge eendjes. Maar misschien denkt u eerder aan 

groen beleggen, kinderen die nog zo groen zijn als-

gras, groene stroom, groene kool of het groene boekje. 

Stuur ons uw bijdrage uiterlijk 15 februari:  

redactieraadsheer@hotmail.nl   
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Namens de redactie wens ik alle lezers mooie  

Kerstdagen en alle goeds voor 2013! 

Janny van Nieuwkoop 

»DE RAADHEER« in kleur? 

Op papier is het helaas nog niet zo ver. Maar wist u: 

 dat u alle foto’s en illustraties in kleur kunt zien op 
de buurtwebsite: www.raadsherenbuurt.nl? 

 dat u in de online Raadsheer ook kunt doorklikken 
via hyperlinks naar websites en mailadressen? 

 dat u zich bij webmasterraadsherenbuurt@live.nl 
kunt aanmelden voor buurtmail waardoor u 
automatisch op de hoogte wordt gehouden? 

 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
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Van het bestuur 

Minke Holleman 

 

Beste buurtgenoten, 

 

Het bestuur van de buurtvereniging nodigt alle buurtbewoners van harte uit voor de nieuwjaarsborrel van de buurt. We zien u 

graag op zondag 13 januari 2013, tussen 16 tot 18 uur in het clubhuis van de tennisvereniging aan de Van Beuningenlaan 1. 

Een mooi moment om elkaar midden in de winter te ontmoeten en iedereen in de buurt een goed 2013 toe te wensen – met een 

hapje en een drankje!  

 

Voor de vereniging Raadsherenbuurt was 2012 een mooi jaar met veel geslaagde activiteiten (alleen de zomerbarbecue viel in 

het water), een gevarieerde, lezenswaardige buurtkrant, allerlei andere buurtinitiatieven (zoals de Oud Papier Actie) en - op de 

valreep -  een nieuwe website! Dank aan iedereen die meehielp als vrijwilliger bij dat alles. Fijn dat zoveel buurtgenoten mee-

doen met dit alles en genieten van de gezelligheid in de buurt – en ook daarmee de buurt weer gezelliger maken. 

 

Als je even weg bent geweest, kijk je weer anders naar je vertrouwde omgeving. In de maand oktober ‘woonde’ ik een maand-

je in hartje Parijs – dankzij opgespaard verlof. Gijsbert en vrienden kwamen langs in het appartementje. Een paar dingen uit 

mijn Parijse buurt zou ik ook wel hier in de Raadsherenbuurt willen. Zoals een bakker die op zondag open is, en Autolib, een 

systeem van elektrische huurauto’s. Overal op de huizen van die leuke bordjes waarop staat: Ici habitait – en dan een meer of 

minder beroemd persoon (vaak ook nog Mort pour la France). IJzeren stoeltjes en beeldhouwwerken in het park…  Trouwens, 

een van de gidsjes waarmee ik door Parijs zwierf, was Door en door Parijs, geschreven door buurtgenote Sarah Breimer, een 

aanrader! 

 

Vakantieverhalen, plannen voor 2013, de crisis (hè nee), de kinderen, de buurt – we hebben het er over op de volgende buurt-

borrel! Tot de 13
e
 januari! 

 

 

 

Oud Papier Actie (OPA) 
 

Wat denkt u: zou de opbrengst van ons oude papier in 2012 hoger zijn dan in 2011, nu de container er vanaf augustus steeds 

het hele weekend staat? Dat horen we tijdens de Algemene Ledenvergadering 2013 van de penningmeester. Zeker is al wel, dat 

er vlak voor het ophalen altijd nog ruimte over is voor meer. Maak tenminste 1 goed voornemen voor het nieuwe jaar: ALLE 

oude papier in de buurtcontainer voor het goede doel! 

 

 

Plaatsen Ophalen 

donderdag 3 januari 2013 maandag 7 januari 2013 

donderdag 7 februari 2013 maandag 11 februari 2013 

donderdag 7 maart 2013 maandag 11 maart 2013 

donderdag 4 april 2013 maandag 8 april 2013 

donderdag 2 mei 2013 maandag 6 mei 2013 
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KETTINGINTERVIEW 

Nynke Tesselaar, Van Oldenbarneveltstraat 29 

 
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsheren-

buurt komen wonen? 

Wij zijn hier in 1996 komen wonen, hebben het 

huis in 1995 gekocht maar er moest behoorlijk 

wat geklust worden. 

Ik ben zelf opgegroeid in de Johan de Wittstraat, 

van die periode ken ik Carol ook. Dus toen we 

een huis gingen zoeken in Leiden stond de 

Raadsherenbuurt ook op ons lijstje. Mijn moeder 

had gezien dat mevrouw Uittenhout, de oude 

huurster van dit huis was overleden waarna wij 

snel actie hebben ondernomen. We hebben een 

bod gedaan zonder dat Yme het huis had gezien. 

Er moest in die tijd snel gehandeld worden anders 

was het huis verkocht aan een ander. 

 

2. Wat is het mooiste originele detail in je huis? 

De schouw in de voorkamer met de gestuukte 

overgang naar het plafond. 

 

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit? 

Dat verschilt per levensfase. Maar vanuit mijn ei-

gen inspanningen voor de theaterwerkgroep zeg 

ik de familievoorstelling in het amfitheater in de 

Leidse Hout. 

 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen 

om de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe 

zou jij dat dan doen? 

Ik zou die vreselijk lelijke stoeptegels laten ver-

vangen. Of zou het weer en de tijd deze tegels 

grauwer laten worden? Als dat zo is, dan een on-

dergrondse glas, kranten-, plastic- en kledingbak. 

 

5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar 

over? 
Ik ga op de fiets naar mijn werk en doe daar 10 

minuten over. 

 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik 

gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden 

heeft? 

We zouden in de schouwburg naar de voorstelling 

Poephoofd van Paul de Leeuw, maar die werd af-

gezegd in verband met ziekte. Dus dan is het de 

film geweest in het Kijkhuis; “ A royal affair”.  

 

7. Welke krant lees je, op welk moment van de 

dag en hoe lang doe je daar over? 

We hebben op dit moment 3 kranten: het FD, het 

Leidsch Dagblad en NRC next. Yme neemt het 

FD mee naar zijn werk, dat lees ik niet. De andere 

kranten lees ik niet op een vast moment en de tijd 

die ik daar voor neem is afhankelijk van hoe druk 

ik het heb. Er zijn ook dagen dat ik de kranten 

niet lees. 

 

8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema 

(Vrijwilligerswerk) van deze Raadsheer leest? 

Wanneer heet iets wat je doet vrijwilligerswerk? 

Ik doe van alles voor de sportclubs waar wij lid 

van zijn en de school waar de kinderen op zitten. 

Toch heb ik niet het idee dat ik vrijwilligerswerk 

doe. De inspanningen zijn een logisch gevolg van 

het lid worden van een vereniging. Je haalt er wat 

en je brengt er wat. 

 

9. Welke vraag zou je zelf willen stellen? En na-

tuurlijk willen we ook je antwoord graag ver-

nemen. 

Wanneer kan je zeggen dat je het te druk hebt 

voor vrijwilligerswerk? Ik vind nee zeggen nogal 

moeilijk en doe soms meer dan verstandig is. 

Kennelijk kunnen anderen dit beter, of liggen hun 

prioriteiten anders. Mijn conclusie is dat ik er ge-

noeg plezier aan beleef dus daarom toezeg het te 

doen. Meer mensen zouden het moeten doen. 

  

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoor-

den en waarom heb je haar / hem gekozen? 

Toen ik in de vorige Raadsheer deze vraag las en 

het begin van het antwoord las van Carol dacht ik 

direct; “nee, ze zal toch niet”,…. En ja hoor. Mijn 

gevoel klopte. Ze had mij gekozen (geeft niet Ca-

rol). 

Ik kies Judith Tilli, wonend in hun 3
e
 huis in de 

Raadsherenbuurt, steeds op zoek naar voor hen 

het beste plekje. 
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? ?  Ik zie, ik zie…  ? ? 

Het vorige zoekplaatje in de Raadsheer  betrof  het raam naast de 

voordeur van Rijnsburgerweg 185. Er  was 1 correcte oplossing, 

namelijk van Adrie Ykema, die schrijft: “volgens mij is het zoek-

plaatje in de Raadsheer dit keer erg makkelijk voor mij: Rijnsbur-

gerweg 185, en daar woon ik.....   

 

De prijs bij Wout Bergers Sport kan dus ditmaal weer opgehaald 

worden.    

 

De oplossing van het nieuwe zoekplaatje moet gezocht worden in 

de periferie van onze wijk. Succes! 

Stuur de oplossing uiterlijk 15 februari 2013 naar 

redactieraadsheer@hotmail.nl 
 

 

 

 

 

 

Voor alle ondernemers in de 

Raadsherenbuurt 

Mirjam Jochemsen, Klare Taal, Lid OVBD,Fagelstraat 51  

 

De Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict (OVBD) is hét netwerk voor alle zelfstandig ondernemers in de Raadsherenbuurt, 

de Vogelwijk en het Houtkwartier. Dus ook voor jou! Wat je hebt aan de OVBD? Je kunt er netwerken en je ondernemerskennis 

ontwikkelen, en de vereniging behartigt je ondernemersbelangen bij de gemeente. 

 

 

In de loop van januari organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst. 

Wij komen met een voorstel voor een uitdagend programma voor 

2013, met netwerkactiviteiten en actieve leerbijeenkomsten. Leer de 

zelfstandig ondernemers in de wijk kennen, laat je ideeën horen 

over het jaarprogramma en drink gezellig een drankje mee. 

Datum en locatie worden later bekend gemaakt. Hou je brievenbus 

in de gaten en kijk in januari op www.ovbdleiden.nl. 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
http://www.ovbdleiden.nl/
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Wist U dat!! 
De beide jongedames van de Kinderpagina het zo druk met de middelbare school hebben, dat ze ditmaal geen kans zagen hun 

pagina samen te stellen? 

 

Wij deze keer geen enkel ander onderwerp voor deze rubriek hebben weten te verzamelen?  
 

We daarom deze pagina vullen met foto’s van buurtkinderen, door Jeroen Hiemstra gemaakt tijdens de viering van St.Maarten op 

11 november? Dus toch een soort Kinderpagina! 
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Zomerconcerten in de Leidse Hout 

Enid Mante en Hanneke Mooi, Johan de Wittstraat 3 en  11 

 

Een mooie zondagmiddag in mei, juni, augustus of septem-

ber. Uit de Leidse Hout klinkt muziek: een fanfare, een 

jazzorkest, een koor; klassiek of pop; jeugdige en volwassen 

muzikanten. Je kunt ervan genieten midden in het groen, bij 

de muziektent de Waterlelie, waar stoelen klaarstaan voor 

het belangstellend publiek. Je kunt ook vanaf een afstand 

een poosje blijven luisteren op één van de banken rond de 

grote vijver, in de speeltuin of vanaf het terras van het 

Theehuis.  

 

Maar voor het zover is moet er door vrijwilligers heel wat 

worden gedaan. 

Om 12.00 gaat de telefoon: het regent; laten we het concert 

doorgaan? Na een blik op de buienradar besluiten we dat 

het door kan gaan. Dan aan de slag met koffie en thee, 

thermoskannen vullen: is het koud, dan moeten er wel twee 

kannen koffie zijn, want fris valt dan niet zo goed.  

Daarna met de spullen op de fiets naar het park. 

Dan het geheimzinnige luik in de vloer van de muziektent, 

altijd goed voor de belangstelling van nieuwsgierige kin-

deren. Mannen nodig, want zo’n vijftig tot honderd klap-

stoelen moeten uit het keldertje worden gehesen samen met 

het barretje, de vlaggen en andere spullen. Luik weer dicht, 

stoelen uitzetten, barretje inrichten en om 14.00u de ope-

ning van het concert.  

Het publiek wisselt nogal met het soort band of orkest dat 

speelt. Elke week wordt het concert aangekondigd in de 

lokale pers; een deel van de toehoorders komt daar speciaal 

op af.  

De muziek werkt aanstekelijk: kinderen beginnen de maat 

te slaan, te dansen, sommige volwassenen ook. Jarenlang 

hadden we ons ‘dansmarieke’, een oudere dame die enthou-

siast danste op de muziek. Helaas hebben haar het laatste 

jaar moeten missen.  

Opeens begint het toch te regenen. Wat nu? Doorgaan is 

meestal het devies. Als het muziekgezelschap klein is, zet-

ten we de stoelen in de muziektent en kruipt het publiek bij 

elkaar. Het geeft een gezellig sfeertje. 

 

Rond kwart voor drie is het tijd voor een pauze. Alle muzi-

kanten drommen rond het barretje voor één of twee con-

sumpties. We krijgen het druk, het is alle hens aan dek. 

Muzikanten en publiek mengen zich en het is dan een ge-

zellige boel met veel geklets en gekwetter.  

Een half uur later bepaalt de dirigent dat hij wil doorgaan. 

Rond 16.00u  wordt het slotnummer gespeeld. Nog een 

toegiftje wordt door ons bedongen en dan valt het doek. 

 

Stoelen ruimen en terug in de kelder. Meestal helpt het 

publiek mee. Rond half vijf is alles opgeborgen, luik dicht, 

sleutels naar het Theehuis waar ze bewaard worden tot een 

volgend concert of een andere activiteit zoals het tangodan-

sen of zelfs een huwelijksvoltrekking. 

 

Overigens is dit niet het enige werk van de vrijwilligers: 

gedurende het najaar moeten de voorbereidingen worden 

getroffen voor het nieuwe muziekseizoen. Dit betekent 

orkesten aanschrijven, mailen, bellen, data reserveren en 

roosters maken.  

 

Het is in toenemende mate moeilijk om vrijwilligers te 

krijgen, waardoor het voortbestaan van de zomerconcerten 

in gevaar kan komen. Dus, bent u geïnteresseerd om een 

groter of kleiner handje te helpen, meld u aan via de websi-

te van de Vrienden van de Leidse Hout, waar ze uw aanbod 

graag zullen accepteren. 

 (www.vriendenvandeleidsehout.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
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Klinkende munt 

Ton Staphorst 

 

Wie kent hen niet, de dames en heren die zo rond etenstijd 

aanbellen en dan met een collectebus voor je neus staan? 

Het blijkt dat veel Nederlanders met de vraag worstelen: 

geef ik wel of geef ik niet? 

 

Onlangs verscheen in de NRC een artikel als reactie op de 

vraag van een lezer hoe je op een fatsoenlijke wijze nee 

zegt tegen een collectant. Aanleiding voor de vraag was het 

feit dat we vaak en op steeds indringender wijze moreel 

worden geprest om geld te geven voor het goede doel. 

Meestal gebeurt dat via telefoontjes, maar de laatste tijd ook 

steeds meer door jongeren die proberen je tot vaste donateur 

te maken van een van de vele stichtingen die zich voor 

goede doelen inzetten. Het blijkt dat velen wel willen ge-

ven, maar alleen als het zo uitkomt, zij kiezen er bewust 

voor om geen vaste donateur te zijn. Maar als er iemand 

voor je neus staat, blijkt het best lastig om nee te zeggen. 

 

Voor hen die alleen af en toe voor het goede doel willen 

doneren is het storten van munten of papiergeld in een col-

lectebus een ideale manier. De mogelijkheid daartoe doet 

zich geregeld voor. Niet zelden staat er een buurtgenoot 

voor de deur. Een aanmoedigende blik leidt in elk geval bij 

mij tot het doen van een gift. Omdat ik eigenlijk best be-

nieuwd ben naar wat de collectanten meemaken aan leuke 

en wellicht ook minder leuke gebeurtenissen, besluit ik een 

aantal buurtgenoten die geregeld collecteren te vragen naar 

hun ervaringen. Dieneke Biemans (Fagelstraat 25), Mirjam 

Jochemsen (Fagelstraat 51) en Annet van der Velden (Van 

Slingelandtlaan 9) hebben hun ervaringen willen delen. 

 

Ervaringen van Dieneke 

Biemans 

 

In 1983 heb ik voor het eerst in Utrecht gecollecteerd voor 

het KWF en het Reumafonds. Ik had een flinke wijk in de 

buurt van de Stadsschouwburg.  Sinds we in Leiden in de 

Raadsherenbuurt wonen (1986) heb ik nog een aantal jaren 

zowel voor het KWF als het Reumafonds gecollecteerd, 

maar de laatste jaren ga ik alleen nog voor de kankerbestrij-

ding op pad.  Vanuit mijn werk (Stichting Opsporing Erfe-

lijke Tumoren) heb ik dagelijks met families te maken 

waarin een erfelijke vorm van kanker voorkomt. Kanker, in 

verschillende vormen, is een ziekte waar helaas veel men-

sen mee te maken krijgen. Iedereen wil natuurlijk dat kan-

ker steeds beter te behandelen is en men geeft dan ook 

graag een bijdrage om meer onderzoek te kunnen laten 

verrichten. Daar zet ik me met plezier voor in. Ik doe er de 

hele week over, elke avond ga ik langs de huizen, als men 

niet thuis is probeer ik het de volgende dag opnieuw. Het 

geeft me een goed gevoel als blijkt dat de opbrengst weer 

net ietsje hoger is dan het jaar ervoor. Ook dit jaar, ondanks 

de economische crisis, was dat het geval.   

Ik ervaar het collecteren niet als bedelen, ook al zijn er twee 

mensen in de wijk die dit wel zo zien en aan de deur niets 

willen geven, ongeacht wie er aanbelt. Daar ga ik dus nu 

gewoon niet meer langs, ik heb geen enkele behoefte om 

mensen over de streep te trekken om toch te geven. Ik ga er 

van uit dat tweederde van de gevers ook donateur is van het 

KWF en automatisch jaarlijks een gift doet, maar deson-

danks blijkt dat met een bus langs de deur gaan behoorlijk 

wat oplevert en daar doe ik het voor. Opmerkelijk is, dat 

steeds minder mensen contant geld in huis hebben, vooral 

muntgeld is een probleem. Dat levert soms een leuke erva-

ring op. Zo worden regelmatig de spaarpotten van de kin-

deren tijdelijk geplunderd. In onze wijk wordt natuurlijk 

éérst toestemming aan het desbetreffende kind gevraagd! 

Dan ben ik getuige van een overleg tussen ouder en kind, 

echt leuk. Een minder prettige ervaring was dat ik een keer 

demonstratief een handje buitenlandse muntjes één voor één 

de bus zag ingaan. Ik kijk eigenlijk nooit naar wat men 

geeft, maar voelde dat het de bedoeling was dat ik toen juist 

wél keek. Dat vond ik wel vernederend. Doe er dan  een 

munt van 50 cent in… Een van de vragen van de redactie 

was: hoeveel heb je opgehaald? Yvonne Bergmeyer be-

dankt de collectanten altijd d.m.v. een prachtige handge-

schreven kaart, waarop ook het bedrag vermeld staat.  Dit 

jaar was het € 210,93 voor drie Raadsherenstraatjes! Graag 

tot volgend jaar,  

 

 

Ervaringen van Mirjam 

Jochemsen 

 

In 2003 werd ik door een buurtgenoot gevraagd of ik wilde 

collecteren voor het Astmafonds. Ik had niet speciaal iets 

met het Astmafonds (dat trouwens Longfonds gaat heten), 

maar collecteren voor een goed doel vond ik prima. Toen ik 

dat twee jaar gedaan had vroeg de collectecoördinator of ik 

het organiseren in ons district wilde overnemen. Tja. Ie-

mand moet het doen. Dus dat doe ik nu ook sinds 2005. 

 

Mijn leukste ervaring? Pff, lastig. Ik vind het gewoon leuk 

om te doen. De Astmacollecte is begin mei. Het is bijna 

altijd goed weer, dan vind ik het lekker om aan het begin 

van de avond lekker buiten te zijn. Het maakt me vrolijk als 

ik hartelijk ontvangen word en ik een behoorlijk bedrag de 

collectebus in zie glijden. Ik vind het gezellig om met be-

kenden waar ik aan de deur kom even een praatje te maken. 

En ik vind het grappig als een kleuter zich ontzettend groot 

voelt omdat hij een heleboel muntjes in de bus mag stoppen 
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– ook al wordt die bus daar loodzwaar van. Sommigen 

starten een speurtocht naar kleingeld door het huis, sta ik 

eindeloos te wachten en krijg dan een handjevol zware 

kleine muntjes, haha, dat vind ik grappig. En ik ben er toch 

weer blij mee, met al die beetjes.  

 

Bijzonder vond ik het wel toen ik vorig jaar met mijn bus 

over straat liep en een jongeman van een jaar of twintig, 

vijfentwintig tegenkwam, een volslagen onbekende. Ik 

vroeg hem niets, was op weg naar de volgende voordeur, 

maar hij begroette mij enthousiast, trok spontaan zijn por-

temonnee en doneerde een briefje, gewoon omdat hij het 

geweldig vond dat ik liep te collecteren. Ik was helemaal 

overdonderd.  

Overdonderd was ik ook, maar dan op een heel andere ma-

nier, bij de deur die werd opengedaan door een meneer die 

niet méér aanhad dan zijn onderbroek. Ik wist even niet hoe 

ik het had, totdat ik merkte dat de goede man zelf helemaal 

in de war was. 

 

En mijn slechtste ervaring? De voordeur waar een oudere 

dame onvriendelijk opendeed en niets gaf omdat ze boos 

was op de zakkenvullersmentaliteit van de voormalig direc-

teur van het Astmafonds. Dat vind ik niet erg, dat is haar 

goed recht, maar ik werd opdringerig besprongen en achter-

volgd door haar grote blaffende hond. Ik ben een beetje 

bang voor honden dus ik wist niet hoe snel ik van het pad 

weg moest komen, dat moet die mevrouw toch gezien heb-

ben, maar ze zei niets, verontschuldigde zich niet eens. Ik 

bel daar niet meer aan! 

 

Ik merk niet echt een opgaande of neergaande lijn in wat we 

ophalen, dat is elk jaar wel zo’n beetje hetzelfde. Wel 

maakt het veel uit waar je collecteert. En in de loop der 

jaren zijn er steeds meer mensen die geen contant geld in 

huis hebben. Daar heeft het Astmafonds gelukkig een goede 

oplossing voor gevonden: je kunt tegenwoordig ook done-

ren door een sms’je te sturen. Ik hoor wel van mensen dat 

ze collecteren erg ouderwets vinden. In zekere zin is dat 

ook zo. Maar ik moet zeggen dat ik zelf liever collectanten 

aan de deur krijg zodat ik mijn giften een beetje kan verde-

len, dan iemand die mij heel modern en eigentijds een dona-

teurschap / vriendschap probeert aan te smeren.  

 

Veel mensen voelen zich denk ik wel een beetje verplicht 

om iets te geven. Mensen putten zich vaak ook uit in excu-

ses als ze juist niks willen geven. Of ze doneren al via ‘de 

giro’ maar vinden het sneu om mij weg te sturen. Dat vind 

ik helemaal niet nodig. Ieder heeft zijn eigen redenen om 

wel of niet te geven, het is ieders goed recht om niet te 

geven.  

 

Wat ik wel merk – en daar kampen alle vrijwilligersorgani-

saties mee – is dat het moeilijk is om genoeg vrijwilligers te 

vinden, collectanten en organisatoren. Dus bij deze een 

oproep: als je wat wilt doen voor het Astmafonds of een 

ander goed doel: meld je aan! Het hoeft je maar één of 

enkele avonden per jaar te ‘kosten’. 

En de huis-aan-huiscollectes leveren voor de fondsen nog 

altijd substantiële bedragen op. 

 

 

Ervaringen van Annet van der 

Velden 

Ook Annet komt geregeld aan de deur. Zij collecteert voor 

het Rode Kruis (na een gesprekje met een collectantenwer-

ver in de Haarlemmerstraat) en het Reumafonds (via een 

callcenter). Annet geeft aan graag voor het goede doel te 

collecteren. Het levert haar een goed gevoel op, de mensen 

bij wie zij aanbelt reageren doorgaans enthousiast. Maar 

helaas krijgt ook zij de nodige negatieve reacties: “ik geef 

niet aan de deur”, “ik heb al geld overgemaakt” en zulk 

soort opmerkingen. Een tip van Annet: als je niet van plan 

bent aan een collectant geld te geven, plak dan een sticker 

op de deur, dat bespaart ook bij de collectant ergernis. 

 

Een grappige ervaring was dat Annet in de stromende regen 

ging collecteren, zij was hierop niet berekend. Een welwil-

lende bewoner leende haar een paraplu. Zo kon de collecte-

ronde zonder al te veel overlast worden afgerond. 

 

Een gemiddelde collectant haalt ongeveer €40,- op. De 

score van Annet ligt aanmerkelijk hoger, zo rond € 100,-. 

De bewoners van de Raadsherenbuurt blijken gulle gevers 

te zijn.  

 

Naschrift 

 

Ondanks de incidenten die zich de afgelopen jaren hebben 

voorgedaan (collectanten die zichzelf hebben verrijkt, be-

stuursleden die een greep in de kas hebben gedaan), blijkt 

het collecteren voor het goede doel nog steeds succesvol te 

zijn. De opbrengst van collectes is een substantiële bron van 

inkomsten voor de verschillende stichtingen. Hiermee kan 

belangrijk onderzoek naar de opsporing van oorzaken van 

ziektes en de bestrijding ervan worden gedaan of kunnen 

groepen in de samenleving, die knel zitten, een steuntje in 

de rug krijgen. 

Ook buurtgenoten gaan in weer en wind op pad voor het 

goede doel. Hulde voor hen! Als u hen een volgende keer 

voor de deur ziet staan, denk dan aan dit artikel en geef gul! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.franchiseplus.nl/gfx04/ill_collectebus01a.gif&imgrefurl=http://abraham.startze.nl/&h=136&w=150&sz=8&tbnid=nLbnHIWqEIrviM:&tbnh=90&tbnw=99&prev=/search?q=collectebussen&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=collectebussen&usg=__KZmupejJXG_N9VBd4u3yV-vOFUI=&docid=BsPRWsP226LOzM&hl=nl&sa=X&ei=eoPEUN7SHcqJ0AXln4HoDA&sqi=2&ved=0CDsQ9QEwAg&dur=1212
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Tennisclubkampioenschappen 

Annick Buijsen,  Houtlaan 50 

 

Een klein stukje over vrijwilligerswerk schrijven is niet 

makkelijk. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Over 

de vele mensen die hun hulp aanbieden bij een club of 

instantie. Als je er goed over na gaat denken, besef je 

steeds meer wat er niet meer gebeurt zonder vrijwilligers-

werk en dat is veel. Wel tennissen maar geen drankje drin-

ken zonder vrijwillige bardiensten, geen toernooien en 

geen Sint op school of schoolreisjes. Destijds, toen ik in de 

ondernemingsraad van de basisschool zat en penningmees-

ter was, ben ik wel eens verbaasd geweest hoe weinig 

mensen dit wisten en eigenlijk dachten dat alleen door 

ouderbijdrage de schoolkas gespekt werd. Bij uitleg dat er 

geen euro naar de school ging en dat het echt alleen naar 

de kinderen gaat voor een Sintcadeautje of schoolreisje 

volgde vaak lichte verbazing. 

 

Maar gelukkig waren er ook heel veel mensen die graag 

extra doneerden, soms tot honderden euro's extra!  
Mijn eigen beleid bij vrijwilligerswerk is een functie niet 

langer te doen dan ongeveer 4 jaar. Dan moet er weer 

frisse wind door de tent. Nieuwe ideeën en beginnersen-

thousiasme. Maar het is niet altijd makkelijk mensen te 

vinden; zeker tegenwoordig is iedereen druk met werk en 

de kinderen.  Met de weinige vrije tijd die men over heeft 

wil men graag wat tijd houden voor de eigen hobby of 

sport. 

 

Ik ben met mijn werk veel vrij en vind het heerlijk om 

betrokken te zijn bij de school of sportvereniging van mijn 

kinderen. Ik vind het ook heel leuk om die projecten op te 

pakken die niet meer georganiseerd werden of slecht lie-

pen. 

 

Op die manier zit er altijd een uitdaging in, kijken of het 

beter kan of efficiënter. Toen ik op de basisschool mijn 

penningmeesterschap heb doorgegeven, ben ik gevraagd 

voor de TC (technische commissie)bij het Tennispark de 

Leidse Hout en vanuit die positie heb ik de clubkampioen-

schappen onder mijn hoede genomen. Die heb ik nu 3 jaar 

gedaan, met veel plezier, maar ik ga nu op zoek naar men-

sen die het over willen nemen. Het is weer een volwaardig 

toernooi en ik vind dat er over een jaar weer nieuwe men-

sen moeten zijn met weer andere ideeën. Maar ook dat zal 

niet makkelijk zijn: je moet toch 7 avonden op de club 

zitten inclusief al de weken met voorbereidingen,  in-

schrijvingen verwerken etc. Maar ik houd goede hoop dat 

er wel opvolging komt 

.  

En dan? Ach er is nog zoveel vrijwilligerswerk te doen; er 

komt zeker wel weer wat voor in de plaats!. 
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Buurtbewoners aan het woord: 

‘Vrijwilliger zijn geeft je POWER’ 

Jeroen Hiemstra 

 

Nel Nagel uit de Fagelstraat 33 is samen met haar zusje 

Rina al ruim tien jaar vrijwilliger in de Kloosterkerk te 

Den Haag, want zeggen zij in koor: ‘Vrijwilliger zijn geeft 

je POWER’. 

 

De Kloosterkerk in Den Haag was vroeger al een ver-

trouwde omgeving voor Nel en Rina. 

Nel legt uit: ‘Al heel jong gingen we met onze ouders naar 

de Kloosterkerk. Via de jongerenvereniging van de kerk 

hebben mijn ouders elkaar daar in de jaren dertig ont-

moet.’  

Na het overlijden van haar vader zocht dochter Nel naar 

een manier om haar leven weer meer inhoud te geven.   

De jarenlange verzorging van haar vader was zwaar ge-

weest, maar hierdoor wist Nel zeker dat ze zich het liefst 

voor de verzorging van mensen wilde gaan inzetten.  ’Ik 

kreeg meer tijd voor andere dingen nadat ik in 1994  ge-

bruik heb kunnen maken  van de VUT. Een tijdlang was ik 

‘werkzaam’ als vrijwilliger op de afdeling chirurgie in het 

LUMC,’ Nel vervolgt lachend: ‘nee hoor, ik stond niet in 

de OK met een groen schort voor en een mondkapje op als 

assistente bij operaties. Wel zorgde ik ervoor dat de admi-

nistratieve kant van de afdeling goed functioneerde.’  

Jeugdherinneringen kwamen weer helemaal terug toen Nel 

in 2003 een advertentie in de kerkbode van de Klooster-

kerk las waar men hulp vroeg bij het koffie schenken na de 

zondagsdienst. Het bleek koffie zetten en schenken voor 

gemiddeld 500 personen. Geen probleem voor Nel die zich 

direct thuis voelde in de kerk. De koster kon de steun van 

Nel goed gebruiken en niet veel later werd ze gevraagd of 

ze mee wilde helpen bij het vouwen van de  maandelijks 

kerkbodes. Van het een kwam het ander en nu organiseert 

Nel samen met Rina de twee-jaarlijkse ‘ Kloosterkerk 

Voor en Najaars 

Verkoping’ , een 

brocante-

rommel-

markt. Deze markt 

is tot een groot 

succes gemaakt en  

brengt als regel 

vele duizenden 

euro’s op. Nel: 

‘De inkomsten 

komen in de hui-

dige crisistijd zeer 

goed van pas. Er is veel geld nodig om een grote scheur in 

een draagmuur, veroorzaakt door een lekkend riool, te 

herstellen. Het is fijn om zo te kunnen helpen.’  

 

De naderende feestdagen brengen veel extra werkzaamhe-

den met zich mee; de organisatie van de kerstnachtviering 

voor ruim 1100 personen bijvoorbeeld is één van de hoog-

tepunten die onder de verantwoordelijkheid van Nel en 

Rina valt. 

Om alles in goede banen te leiden heeft Nel een draaiboek 

gemaakt en stuurt zo samen met Rina zo’n 45 vrijwilligers 

aan.  De commissie van ontvangst, twee EHBO’ers en een 

arts weten dankzij het draaiboek precies wat hen te doen 

staat. Na afloop van de nachtdienst, in kaarslicht met 1100 

kaarsjes, staat er zeventig liter Glühwein te dampen en 

vinden de 850 krentenbollen gretig aftrek.  

 

Iedere laatste zondag van de maand wordt in de eredienst 

van de Kloosterkerk een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. 

Het Residentie Bachkoor of het Residentie Kamerkoor en 

het Residentie Bachorkest o.l.v. Jos Vermunt geven de 

dienst steeds weer een heel mooi karakter. Nel en Rina 

vinden het belangrijk om ‘iets te betekenen voor men-

sen’.  Het vrijwilligerswerk geeft hen veel voldoening, 

ondanks het feit dat ze er wel twee dagen per week mee 

bezig zijn.  De sociale aspecten zijn ook heel belangrijk, ze 

bouwden beiden veel vriendschappen op.  

 

Nel en Rina :‘Je kunt altijd nog thuis achter de geeft gera-

niums gaan zitten, dit vrijwilligerswerk geeft ons 

POWER!’.   

Nel tot slot: ‘De kerstnachtdienst in de Kloosterkerk is 

echt een bezoek waard en een heel unieke ervaring. Oud 

en jong komen er jaarlijks samen in een geweldige sfeer en 

ambiance.’  

Meer informatie over de kerstnachtdienst vindt u op de 

website van de Kloosterkerk: www.kloosterkerk.nl 

 

  

http://www.kloosterkerk.nl/
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Mildred’s boefjes 

Jeroen Hiemstra 

 

Toen buurtgenoot Mildred Rienhart uit de Fagelstraat 19 

eind 2011 met pensioen ging als zorgcoördinator van  het 

Bonaventura College, was het meteen duidelijk dat ze niet 

achter geraniums zou gaan zitten.  Al voor haar pensione-

ring was ze eens door een oud-leerling gevraagd om zich 

in te zetten voor jongeren via de Stichting Humanitas.  

Haar pensionering leek toen nog erg ver weg en steeds 

weer stelde ze de beslissing van: wat ga ik na mijn werk-

zame leven doen? uit.  Toen ze eindelijk van haar rust kon 

gaan genieten bedacht ze zich echter geen moment.   

 

Nu alweer bijna een jaar werkt Mildred voor de Stichting 

Humanitas, geheel belangeloos, als cursusleider in de 

jeugdgevangenis Teijlingereind in Sassenheim met jonge-

ren van 12 tot 18 jaar.  

De eerste keer dat Mildred de bezoekersruimte van de 

penitentiaire instelling binnenkwam was bijzonder. Mild-

red heeft een dochter op de universiteit en vertelt: ‘Ik liep 

de gang in en werd meteen aangesproken door de ouders 

van één van de gevangenen. Deze mensen kwamen mij 

vaag bekend voor, maar het duurde even alvorens het 

kwartje viel. Het bleken de ouders van een jongen te zijn 

die bij mij op Bonaventura had gezeten. Ons gesprek ging 

ongeveer zo: ‘Oh dag mevrouw Rienhart, wat leuk dat wij 

u hier zien, zit uw zoon hier ook vast?’  Nou nee, ant-

woordde ik,  ik geef hier wel kookles aan uw zoon!’ 

Mildred vervolgt: ‘Teijlingereind is een instelling voor 

kort- en langgestraften in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, het 

zijn enkel jongens die er zitten. Ik ben begonnen als vrij-

williger in de zogenaamde ‘Crea’ groep. Hier proberen we, 

door met de jongens te praten en door spel, hen enige 

algemene ontwikkeling bij te brengen en ook de simpele 

beginselen van het koken. Vergeet niet, het zijn geen lie-

verdjes. Deze kinderen komen veelal met een zware baga-

ge de instelling binnen. Normale omgangsvormen of 

handige dingen die je gewoonlijk al jong leert en in de 

praktijk kan gebruiken zijn hen nooit bijgebracht.’  

Mildred wil niet weten wat ze op hun kerfstok hebben, 

want, zegt ze: ‘ Ik beoordeel ze alleen op hoe ze zich hier 

tijdens de lessen gedragen. Ook al proberen sommige 

jongens wel iets te vertellen over de reden waarom ze 

vastzitten, maar dit is voor ons geen gespreksonderwerp.’ 

Sinds twee maanden geeft Mildred op de woensdagavond 

een uitgebreide kookles aan een gevangenen-unit van tien 

deelnemers.  

‘Ze moeten mijn les wel echt verdienen, en dat lukt want 

ze staan er voor in de rij. De leiding stelt maandelijks het 

menu samen, de ingrediënten worden per week besteld. Je 

moet altijd heel duidelijk zijn en strikt, de jongens  moeten 

direct voelen waar de grenzen van hun gedrag liggen,’ gaat 

Mildred verder, ‘ze zien mij bijna als hun moeder of oma, 

dat helpt.’ 

Tijdens de verschillende kooklessen blijven gedragsweten-

schappers, eveneens verbonden aan de instelling,  nogal 

eens hangen voor de avondmaaltijd. En ook bewakers, die 

het normale gevangenisvoedsel zat zijn,  schuiven graag 

bij de ‘eetgroep’ aan. ‘Het leuke van dit werk is, dat je 

jongens die van hun leven een enorme puinhoop hebben 

gemaakt, kunt laten inzien dat ze door een volledige inzet 

en betrokkenheid een positief resultaat behalen en dan 

zelfs waardering krijgen.’  

De taken van Mildred zijn inmiddels uitgebreid naar de  

instelling ‘De Vaart’, die naast Teijlingereind is gelegen. 

Op donderdag is ze er vaak te vinden op de afdeling 

jeugdzorg plus. Daar werkt ze in het bezoekerscafé met 

meisjes en jongens met gedragsproblemen. De jongeren 

verblijven daar voor enkele weken of soms maanden van-

wege hun problemen of hun grensoverschrijdend gedrag.  

Het zijn meest jongeren met zware trauma's, verstandelijke 

beperkingen, ook meisjes die door loverboys in de pro-

blemen zijn gekomen.  

Maar ook hier is Mildred zeer duidelijk over: ‘Ze moeten 

het verdienen om mee te mogen werken in het bezoekers-

café en tot nu toe is het een groot succes’.  Inmiddels is ze 

ook gevraagd als begeleider voor een jongeren hospice dat 

in 2013 in de buurt van de Hooigracht in Leiden zal wor-

den geopend.  

Mildred is het levende bewijs dat bezig blijven na je pen-

sionering bevredigend en prettig kan zijn.  Ze hoopt zeker 

nog lang door te kunnen gaan met het vrijwilligerswerk, 

dat gezien het bovenstaande zeker als werk mag worden 

gezien.  Mildred besluit met een tevreden lach: ‘Ik doe dit 

werk fluitend en ga ook steeds weer fluitend naar huis.’  
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Service Above Self 

Benno Markslag, Van Ledenberchstraat 16  

 

Service betekent in onze taal dienstverlening. Dienstverle-

ning, zonder betaling daarvoor, is meestal vrijwilligers-

werk.  

 

Of bovenstaande slogan van hemzelf was of door een 

ander de wereld is ingeslingerd, weet ik niet. Feit is, dat in 

1905 Paul Harris, een jonge advocaat in Chicago, het vaak 

eenzame bestaan van een beroepsbeoefenaar in de harde, 

zelfzuchtige en meedogenloze sfeer van die grote Ameri-

kaanse stad wilde ontvluchten. Met enkele mannen die 

geestverwantschap voelden en in hun beroepsleven dezelf-

de ervaring van betrekkelijke eenzaamheid deelden, richtte 

hij een club op. De afspraak was om elkaar op regelmatige 

tijden te ontmoeten, met het doel om problemen waar ieder 

in zijn beroep wel eens tegenaan liep, van welke aard dan 

ook, met elkaar vriendschappelijk te bespreken. Zodoende 

verwachtten zij elkaar te bemoedigen en te stimuleren. 

Deze bijeenkomsten zouden in roulatie bij elkaar op kan-

toor plaats vinden. De naam voor de club werd zodoende 

Rotary. Al snel groeide deze Rotaryclub uit en werden op 

meerdere plaatsen in Amerika rotaryclubs gesticht. In 

1911 was er een eerste conferentie voor al deze clubs, 

waarbij een extra motto voor de rotarians werd aangeno-

men: He Profits Most Who Serves Best. 

 

Rotary veroverde de wereld en op dit 

moment zijn wereldwijd ruim 1,2 

miljoen mannen en vrouwen in 165 

landen lid van een plaatselijke rota-

ry-serviceclub. Samen willen zij iets 

voor de ander betekenen en doen dit 

door actief te zijn in één of meerdere 

clubcommissies, gericht op dienst-

verlening. Rotary onderscheidt daa-

rin vijf commissies, te weten voor 

clubservice, vocational-service, 

community-service, international 

service en jeugd-service. Rotary 

heeft in onze omgeving meerdere 

rotaryclubs. Daarvan is Rotaryclub 

Leiden de oudste (de op vijf na ook 

oudste van ons land). Opgericht in 

1926 is dit nog steeds een bloeiende 

club van enthousiaste mannen en 

vrouwen, waarvan ik 31 jaar lid ben 

geweest (classificatie: architectuur). 

Ik was overigens niet de enige rota-

rian uit onze buurt. Vermeld mogen 

zijn Jan Heringa en Lilian Visscher. 

In die jaren hebben we veel kunnen 

doen voor met name de nationale en internationale ge-

meenschap. De wereldwijde actie "Polio de wereld uit", de 

oprichting van meerdere gezondheidscentra in Indonesië, 

oogkampen in India (tegen staar), allerlei kleinere acties 

overal in de wereld, zoals microscopen in Afrikaanse zie-

kenhuisjes. Ook in eigen land steken rotarians de handen 

soms letterlijk uit de mouwen (schilderen van Manege 

"Moedig Voorwaarts"). Meestal onder een motto van "doe 

wel en zie niet om", waardoor de bekendheid van Rotary 

in het vrijwilligerswerk vaak onderbelicht blijft.  

 

 

Zelf heb ik in 1985, samen met enkele mede-rotarians, de 

Loop voor Unicef in het leven geroepen en daar ruim 10 

jaar mede leiding aan gegeven. De laatste jaren zijn er 

echter door andere verenigingen vele sponsor-lopen geor-

ganiseerd en heb ik de indruk, dat de soep wat dunner is 

geworden. Het zij zo. De Unicef Loop was en is een prach-

tige demonstratie van wat veel handjes en voetjes samen 

kunnen bereiken voor anderen. Onze Raadsherenbuurt-

jeugd is er mee opgevoed en heeft mij vaak geroerd in hun 

onbedwingbare enthousiasme. 
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Vrijwilliger bij de 

VoorleesExpress 

Annet van der Velden 

 

Ongeveer een jaar geleden is Christien Kellenaers, Fagel-

straat 34, begonnen als voorlezer bij de VoorleesExpress 

van JES Rijnland. 

 

De VoorleesExpress is voor gezinnen  met kinderen van 2 

tot 10 jaar, die bij de taalontwikkeling een steuntje kunnen 

gebruiken. De meeste gezinnen die meedoen hebben een 

niet-Nederlandse achtergrond. Voorlezen doen ze niet uit 

zichzelf. Voorlezen is heel belangrijk voor de taalontwik-

keling van kinderen.  

 

Op de vraag 

“waarom doe je 

het” zegt Chris-

tien “ik vind 

voorlezen leuk 

om te doen. Met 

m’n eigen kin-

deren deed ik het 

ook altijd met 

plezier. Ik laat 

graag iets zien 

van de Neder-

landse taal en 

cultuur en ik vind 

het ook heel leuk om een andere cultuur te leren kennen”. 

 

Een jaar geleden is ze begonnen. Als voorlezer ga je gedu-

rende een half jaar met een gezin naar de bibliotheek en 

zoek je boeken die vooral de kleine kinderen in het gezin 

graag willen lezen. En vervolgens kom je dan elke week 

een uur voorlezen. Meestal na schooltijd of aan het begin 

van de avond.  

Inmiddels heeft ze promotie gemaakt en is ze coördinator 

geworden. Christien begeleidt nu 5 gezinnen. Ieder gezin 

wordt 3x per half jaar bezocht.  

Kost dat niet veel tijd? “Ach, aan het begin en het eind van 

het half jaar is het arbeidsintensief. Ik kan het prima com-

bineren met mijn werk”. 

JES Rijnland is een heel actieve, innovatieve organisatie. 

De mensen die er werken zijn betrokken bij hun werk. Ze 

hebben vrijwilligers en geld nodig. Volgens Christien is 

het een leuke organisatie om voor te werken. 

 

Buurtgenoot met 

een liefde voor 

basketbal 

Jeroen Hiemstra 

 

‘Zo krijg je de week wel om’ vertelt Maurice Schuivens 

uit de Antonie Duycklaan 6 enthousiast over zijn activitei-

ten als basketballcoach bij de Basketball Vereniging 

Oegstgeest. 

  

Tijdens zijn middelbare school-en studententijd was Mau-

rice al een verwoed basketballer. Deze passie probeert hij 

tegenwoordig niet alleen over te brengen op zijn eigen 

kinderen, maar ook op vele andere kinderen in Leiden en 

Oegstgeest. 

Naast zijn werk in het LUMC bij de kwaliteitsafdeling van 

de huisartsenopleiding is buurtgenoot Maurice Schuivens 

vader van drie schoolgaande kinderen en vindt hij nog 

altijd tijd voor zijn favoriete hobby. Het coachen van drie 

verschillende leeftijdscategorieën basketballers tot en met 

12 jaar bij de BV Oegstgeest houdt Maurice meerdere 

dagen per week van de straat. In sportcomplex de Voskuil 

volgen naast de Peanuts, de kleintjes in de leeftijd van 3 

tot 7 jaar, ook de ‘Onder 10’ en de “Onder 12’ de lessen 

van Maurice. Voor de kleintjes gaat het tijdens de training 

veelal om balgevoel en teamwork, de oudere kinderen  zijn 

meestal een stuk fanatieker. Er is een competitie voor de 

groep basketballers tot en met tien jaar, en helemaal seri-

eus wordt het bij een 

deel van de oudere 

teams, zij trainen 

zo’n twee tot drie 

keer per week en 

nemen daarnaast 

regelmatig deel aan 

lokale clubwedstrij-

den.   

Als alles volgens 

plan verloopt, gaan 

begin januari 2013 

in de Visser ‘t Hooft 

Gymzaal aan de Antonie Duycklaan de nieuwe basketball-

trainingen voor kinderen tot en met 12 jaar van 

start. Iedere dinsdagmiddag van 17:00 tot  18:00 uur zullen 

er trainingen onder leiding van coach Maurice plaatsvin-

den. Het basketbalseizoen loopt van september tot begin 

april en vormt zo een mooie aflossing van het tennissei-

zoen!  

Voor meer info kijk op www.bvoegstgeest.nl 
  

  

http://www.bvoegstgeest.nl/
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Vrijwillige redacteuren 
 

Wat doen uw redacteuren eigenlijk zelf aan vrijwilligers-

werk? Dat vertellen zij u graag. 

Grappig genoeg vermelden 2 van de 5 hun redacteurschap 

niet, terwijl ze dat werk wel degelijk vrijwillig doen. 

 

Jeroen Hiemstra vat zijn 

vrijwillige taken kort samen als 

volgt: 

Mijn eigen 'vrijwilligerswerk': 

1. Meeuwennest controle in het voorjaar op de daken van 

de Raadsherenbuurt. 

2. Daken-lekkage en dakpannen-controle van de daken in 

de Fagelstraat, oneven zijde. 

3. Autoservice Jeroen ;-) voor al uw winterse startproble-

men met uw auto of motor, winterbandenwissel of andere 

technische vragen m.b.t. voertuigen.  Tevens aankoopad-

vies via mijn aanzienlijke netwerk van autobedrijven (zon-

der winstoogmerk). 

4. Regelmatige opvang op woensdagmiddag voor een 

aantal kids uit de buurt, een uitvloeisel van het feit dat ik 

een flexibele beroep heb en mijn eigen werktijden kan 

indelen. 

5. Aankoopadvies m.b.t. fotografische producten. 

6. En natuurlijk het schrijven en fotograferen voor de 

Raadsheer, met veel plezier! 

 

Janny van Nieuwkoop meldt:  

Wat ik zelf doe aan vrijwilligerswerk? Dat kan ik kort 

samenvatten: tegenwoordig alleen De Raadsheer.  

Ik heb al vanaf m’n gymnasiumtijd in Den Haag altijd in 

de redactie gezeten: van de schoolkrant Aemulatio, het 

oud-leerlingenorgaan Vinculum, de personeelskranten van 

het Nebo Ziekenhuis in Scheveningen (NE-H-BO Post) en 

het Academisch Ziekenhuis Leiden (Centrum, nu Cicero) 

waar ik gewerkt heb. Ook de krant van onze afdeling IHB 

in het LUMC heb ik helpen samenstellen. Ik was jarenlang 

eerst secretaris en daarna penningmeester van de oud-

leerlingenvereniging Hermes, ongeveer 20 jaar penning-

meester van het Residentie Bachkoor en iets korter secre-

taris van het Leiderdorps Kamerkoor. Veel geschreven 

dus, want computers waren er vele jaren nog niet. 

Voor onze eigen buurtkrant zat ik jarenlang “alleen maar” 

in de redactie en notuleerde wat we tijdens de redactiever-

gaderingen bespraken. Dat was vooral voor mezelf, ik 

weet graag wat er besproken is en wat iedereen heeft toe-

gezegd. Natuurlijk had ik redactionele taken, zoals alle 

redacteuren. Na het vertrek van Mirjam Jochemsen als 

eindredacteur hebben we een jaar geprobeerd die functie 

onderling af te wisselen, maar dat werkte niet. Nu ben ik 

dus eindredacteur. Ik notuleer nog steeds de redactiever-

gaderingen, maar maak daar nu ook een overzicht van: wat 

iedereen heeft toegezegd te doen, hoe het er met zo’n ac-

tiepunt mee staat, wanneer het in afdrukbare vorm naar de 

lay-out-functionaris is gegaan enz. Ik schrijf  “Van de 

redactie” en de rubriek “Wist u dat”. Ik onderhoud de 

contacten met het bestuur van de buurtvereniging, met de 

organisatoren van de zomerconcerten in de Leidse Hout, 

met de drukkerij, met de vrijwillige bezorgers, met de 

betalende abonnees, met de adverteerders. Ik verzorg het 

versturen van een nieuwe editie naar diverse officiële 

instanties, hetzij op papier, hetzij via internet. Het is een 

bijzondere “baan”: vaak wekenlang niks te doen en dan 

ineens alles in heel korte tijd. Altijd werken tegen de dead-

line, want de Raadsheer behoort uit te komen vóór Pasen, 

vóór de zomervakantie, vóór de herfstvakantie en vóór de 

Kerstdagen. Het is altijd buffelen, maar als dan dat gele 

ding weer in de bus ligt, denk ik “Yes, weer gelukt!” En 

door deze “baan” heb ik heel veel buurtgenoten (beter) 

leren kennen en voel ik me nóg meer thuis in onze fantas-

tische buurt! 

 

Ton Staphorst beschrijft zijn 

vrijwilligerswerk als volgt: 

(G)een Zwitserlevengevoel.  

Sinds 1 november jl. ben ik ambteloos burger. Gaat nu 

mijn Zwitserleven van start? Ik associeer dat leven met 

luieren, tropische stranden bezoeken en achteloos geld 

uitgeven. Dat leven gaat aan mij voorbij. Natuurlijk zal ik 

wel eens wat vaker dan voorheen gebruikelijk mijn koffers 

pakken, maar de meeste tijd zal ik in en rond Leiden te 

vinden zijn. 

Voor een deel is mijn nieuwe leven al ingevuld. Binnen-

kort ga ik als vrijwilliger starten met werkzaamheden voor 

het Regionaal Archief, een dag in de week. Om het toch 

een beetje Zwitserlevenachtig te maken (zou ik toch be-

hept zijn met het Zwitserlevengevoel?), begin ik niet om 

acht uur en eindig ik niet na zes uur ’s avonds. Een werk-

dag van een uur of zes is mooi zat. Veel aktes moeten 

worden gedigitaliseerd: aktes van de burgerlijke stand, 

maar ook notariële aktes. Vooral dat laatste lijkt mij een 

interessante klus, geen idee wat mij te wachten staat. Mis-

schien is het wel enorm saai, of misschien word ik enorm 

door het werk gegrepen. De toekomst zal het leren. Zo, dat 

is dan dag één. 

Hoe gaat dag twee eruit zien? Een dag voor mijzelf? Er 

liggen nog tig boeken over Leiden en het ontstaan van 

Leiden te wachten. Die boeken moeten ook eens worden 

gelezen. En op die dag ook nog een lezing over een of 

ander interessant onderwerp volgen? Of naar een film 

gaan? 

En dan de dagen drie en vijf. Wordt dat weer een dag met 

vrijwilligerswerk? En wat dan wel? Ik heb al veel aanbod 

langs zien komen: rondleidingen verzorgen in een muse-

um, bestuursfunctie(s) vervullen van een vereniging of 
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stichting, honden uitlaten, werken voor de weekendschool 

voor kansarme kinderen, studiebegeleiding, werken in de 

hortus. Maar wordt het wellicht iets verder van huis: 

schooltuinbegeleiding in Midden Amerika, lesgeven aan 

kinderen in Afrika, schildpadden verzorgen op de Galápa-

gos eilanden? Er ligt een wereld open. 

Dagen vier en zes: worden dat dagen voor mezelf? Ik wil 

nog zoveel doen: colleges volgen, historisch onderzoek 

doen, misschien een boek schrijven, familieonderzoek 

doen, Italiaans leren…. 

Wel, uit het vorenstaande blijkt dat mijn nieuwe arbeidza-

me leven nog niet is ingevuld. En dat is maar goed ook. 

Het is niet goed om achter jezelf aan te lopen (dan zou ik 

overigens heel wat kilometers maken). Voor mij geldt: 

breed (georiënteerd) gaat voor smal, kwaliteit gaat voor 

kwantiteit. 

En misschien gaat het zo slecht met de pensioenfondsen 

dat ik weer aan een baan in loondienst moet denken. Dan 

komt er vast weer een wijnhandel bij! 

 

Annet van der Velden schrijft:  

Met 3 gezonde kinderen en een baan waarbij ik vooral 

succesvolle hogeropgeleide mensen sprak leek het me 

goed om ook eens iets heel anders te doen. 

Ik ben begonnen als vrijwilliger bij de school De Thermiek 

aan de Blauwe Vogelweg. Daar hielp ik gehandicapte 

kinderen bij het spelen, leren en eten. Ik ontlastte de leer-

krachten door bijvoorbeeld met een paar kinderen een 

spelletje te doen zodat zij aan de overgebleven kinderen 

aandacht konden besteden. Dat vond ik heel leuk en zinvol 

werk. Na een paar maanden kwam ik bij het zwembad 

terecht. Dat is in het Rijnlands Revalidatie Centrum aan de 

Wassenaarseweg. Daar zwemmen gehandicapte kinderen 

met een fysiotherapeut in het in hoogte verstelbare bad. 

Die kinderen kunnen natuurlijk alleen zwemmen als zij 

aan- en uitgekleed worden. Aankleden na zwemmen is 

voor de meeste kinderen al lastig, voor kinderen die spal-

ken dragen of zich niet goed kunnen bewegen, is dat on-

mogelijk. Samen met een aantal vaste medewerkers en een 

collega vrijwilligster probeerden wij van het zwemmen 

een feestje te maken. Niet alleen het zwemmen zelf is 

leuk, ook bij het aan- en uitkleden wordt veel gelachen. 

Regelmatig liep het zweet over mijn rug, terwijl ik een 

koud kind over klamme benen met spalken een maillot 

aantrok. Moeilijk voorstelbaar dat ik vrijwillig uren in een 

warme kleedkamer van een zwembad stond en dat ik, als 

ik naar huis fietste, nog een goed gevoel had ook. Ik heb 

het jaren met veel plezier gedaan. Inmiddels help ik bij de 

activiteitenbegeleiding van de volwassenenrevalidatie. 

Ook heel zinvol.  

 

 

En Lilian Visscher besluit met 

haar vrijwillige werkzaamheden 

als volgt:  

Allereerst natuurlijk de Raadsheer. Het leuke aan het re-

dactiewerk voor de Raadsheer is dat deuren heel makkelijk 

voor je open gaan. Zo drink ik regelmatig een kopje koffie 

met nieuwe bewoners, mag ik in wiegjes van pasgeboren 

buurtgenoten kijken en spreek ik mensen die ik anders 

alleen gedag zeg op straat. 

 

Verder ben ik lid van de beroepenveldcommissie Com-

merciële Economie van de Hogeschool Leiden. Dit bete-

kent een paar keer per jaar meedenken met de docenten en 

onderwijsmanagers over het curriculum en de aansluiting 

van het onderwijs bij de praktijk. 

  

Daarnaast ben ik sinds kort betrokken bij het Singelpark 

Leiden. Een aantal enthousiaste inwoners van Leiden heb-

ben het initiatief genomen om in Leiden het mooiste, lang-

ste en spannendste park van Nederland te maken. Er is 

inmiddels aan  6 internationale ontwerpbureaus gevraagd 

om een ontwerp te maken. Al deze ontwerpen zijn afgelo-

pen zomer gepresenteerd in een expositie in de tuin van 

het Museum voor Volkenkunde, inmiddels heeft men twee 

ontwerpen gekozen om mee verder te gaan. Om het Sin-

gelpark te realiseren moet er heel veel gebeuren. Daarom 

zijn er diverse werkgroepen van start gegaan. Ik zit in  de 

werkgroep donateurwerving. Een aantal leden van mijn 

werkgroep woont op  hele mooie plekjes in de stad waar ik 

nooit kom, erg leuk om daar te vergaderen! Het bijzondere 

van het project Singelpark is dat we helemaal bij nul be-

ginnen. Spannend om vanuit het niets zo'n bijzonder park 

te realiseren... 
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Dienst op 31 december 

Annet van der Velden 

 

Rozemarijn Janss uit deVan Ledenberchstraat 10 werkt al heel lang als anaesthesist in het LUMC. En hoewel er in het LUMC 

veel anaesthesisten werken, heeft ze toch af en toe dienst met de jaarwisseling. Dat vindt ze heel vervelend, want naast het feit 

dat ze niet kan drinken en ook niet ver van huis kan gaan, is haar zoon Morris dan jarig.  

 

Eigenlijk is het best gezellig in het ziekenhuis, er zijn 

ook daar oliebollen en om 12 uur wenst iedereen 

elkaar een gelukkig nieuwjaar. Op zich hoeft de 

anaesthesist niet in het ziekenhuis te zijn, er zijn 

assistenten die die rol vervullen. Met oud en nieuw is 

Rozemarijn toch vanaf 23.00 in het ziekenhuis. De 

telefoonlijn is dan overbezet en door het (vuur-

werk)lawaai hoort zij haar eigen telefoon niet goed. 

 

Vorig jaar had Rozemarijn weer dienst toen er 3x 

achter elkaar jongens van begin 20 werden binnen-

gebracht die gewond waren geraakt doordat vuur-

werk in hun gezicht was ontploft. Het gevaarlijkst 

zijn niet de brandwonden in hun gezicht, maar de 

wonden van binnen, die je niet ziet. Door het inade-

men van heel hete lucht zwellen de slijmvliezen op 

waardoor iemand niet meer kan ademen. Ze heeft ze 

een beademingsbuis gegeven. Vervolgens zijn de 

jongens naar het brandwondencentrum in Beverwijk 

gebracht. 

 

Bij het Millenium in 2000 had Rozemarijn ook dienst. Het ziekenhuis verwachtte een ramp en was die avond op volle sterkte. 

Er gebeurde niks bijzonders gelukkig. Meestal verloopt de oudejaarsnacht op de afdeling anaesthesie vrij rustig. Bij de meeste, 

lichtere vuurwerkslachtoffers komt de anaesthesist niet. Pas als iemand geopereerd moet worden, wordt zij erbij geroepen. 

 

Dit jaar is ze gelukkig weer gewoon vrij met de jaarwisseling. 
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St.Maarten: Van ‘Leidse Wezen’ tot 

‘Leids Welzijn’  

Eugene Philips, Johan de Wittstraat 15 

 

Een aantal buurtbewoners is zeer actief als vrijwilliger in 

de Leidse stichting St.Maarten. En nee, dit heeft niet direct 

iets te maken met het jaarlijkse snoep-geef-festijn voor de 

kinderen op 11 november. Wel is de heilige ‘Maarten’, die 

opkwam voor en weggaf aan de armen, verbonden aan 

beide. De door en door Leidse Stichting St.Maarten komt 

al bijna 275 jaar op voor de armen en minderbedeelden in 

Leiden en omstreken. Toevalligerwijs woont vandaag de 

dag het grootste deel van de bestuursleden in onze en om-

liggende buurten. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. 

Al helemaal niet omdat 275 jaar geleden onze buurt niet 

meer was dan wat drassige weilanden met luierende 

schaapjes.  

 

St.Maarten is voortgekomen uit het (Roomsch, red.) Ka-

tholieke weeshuis op de St.Jacobsgracht. (dadelijk meer 

over onze geschiedenis) en het is dus niet zo vreemd dat 

we ons daarom inzetten voor kinderen. Met de opbreng-

sten uit het vermogen van de stichting ondersteunen we of 

zetten we projecten op die het lot van Leidse minderbe-

deelde kinderen verbeteren. Zo ondersteunt St.Maarten al 

tientallen jaren Rosa Manus bij de huisvesting en opvang 

van vrouwen en kinderen. Een ander voorbeeld is onder-

steuning van het pro-

ject Omgangsbegelei-

ding bij Scheiding voor 

0-12 jarigen dat bij 

Cardea is onderge-

bracht. De Stichting 

Leergeld Leiden kreeg 

in het verleden bijdra-

gen om kinderen uit 

minimagezinnen de 

mogelijkheid te geven 

zich op educatief, 

sociaal, sportief of 

emotioneel gebied te 

ontwikkelen.  

 

Als laatste voorbeeld 

heeft de Stichting 

St.Maarten het initia-

tief genomen tot het 

oprichten van de 

Weekendklas in Lei-

den, een project dat 

verder is uitgewerkt 

door JES (Jeugd en 

Samenleving) Rijn-

land. De Weekendklas 

wordt ondersteund door scholen en bedrijven in de regio 

en geeft talentvolle kinderen uit achterstandssituaties de 

mogelijkheid zich in het weekend op bijzondere wijze 

verder te ontplooien. Na de zomervakantie is inmiddels de 

derde klas van dit succesvolle project van start gegaan. Ik 

roep hierbij buurtbewoners op om een bijdrage te geven 

aan De Weekendklas en een kind (gedeeltelijk) te sponso-

ren: het is dichtbij, direct effectief en er gebeuren echt hele 

mooie dingen mee. Ook zijn ze op zoek naar ‘gastspre-

kers’: rolmodellen die de kinderen vertellen over hun vak 

of hobby en zo inspireren. Zie de website 

www.weekendklas.nl . Ik zie in onze buurt veel potenti-

ele rolmodellen lopen!  

 

Zoals gezegd heeft St.Maarten een lange geschiedenis die 

op 27 april 1739 van start ging met de oprichting van het 

‘Catholijke Armbestuur’ door betrokken Leidse burgers. 

Het lezen van onze geschiedenis is onalledaags en nauw 

verbonden met het Leidse verleden. Het begon met het 

uitreiken van gelden of brood aan de ‘Catholijke’ armen, 

maar tegenwoordig is de signatuur algemeen van aard en 

niet echt meer kerkelijk verbonden. Ongeveer 50 jaar na 

de oprichting was er het weeshuis dat de Leidse kruit-

kramp in 1807 ter nau-

wer nood overleefde. 

En via onder meer ‘zorg 

voor arme ouderen’, 

nonnen, oorlogen, ver-

zuiling, welzijnswerkers 

en zorg voor alleen-

staande moeders zijn 

we in de moderne tijd 

aangekomen. In feite 

heeft St.Maarten in al 

die eeuwen de omslag 

van ‘wezen’ naar ‘wel-

zijn’ meegemaakt - het 

lot van de kinderen 

voorop.  

 

Het werken als vrijwil-

liger voor St.Maarten is 

bijzonder om te doen. 

Je kunt echt iets beteke-

nen voor Leidse mensen 

en je leert je stad er 

beter door kennen - ook 

de mindere zijden. 

Daarnaast is het soms 

ook spannend, want nog 

http://www.weekendklas.nl/
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niet zo lang geleden was één van onze panden gekraakt en 

dat bracht de nodige emoties en acties met zich mee. Maar 

belangrijk is te beseffen dat je het uiteindelijk niet voor 

jezelf doet en in dienst staat van anderen. Als u binnenkort 

toevallig over de St.Jacobsgracht wandelt, of wanneer het 

weer 11 november is, denk dan even aan Sint Maarten die 

gaf aan de armen en denk bijvoorbeeld aan het project ‘De 

Weekendklas’ (zie boven).  

 

 

 

 

  

Eugene Philips (r) en Peter Visscher aan het werk 
voor St.Maarten. 
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“Met een lichtje mooi is dat,  als ik 

klaar ben krijg ik wat”.  

Nico Koek, buurtcolumnist  

 

 
“Raadsherenbuurt viert Sint Maarten”, luidde de aankon-

diging op de flyer, die alle buurtbewoners vlak voor 11 

november in de bus kregen. “Sint Maarten is een oud fol-

kloristisch feest”, zo legde men in de tekst uit, “ waarbij 

kinderen als het donker is met hun lampionnen zingend 

langs de huizen gaan om o.a. fruit en snoep op te halen”. 

Dat is wel een heel  prozaïsche aanduiding van de bedoe-

ling van het feest. De flyer suggereerde ook de mogelijk-

heid om meer informatie te verkrijgen over Sint Maarten 

op internet. Daar trof ik een liedje aan waarin, in even 

kordate bewoordingen als hierboven, de bedoeling van het 

feest wordt weergeven, in eigentijdse kindertaal: 

Dag mevrouw en dag meneer                                                                                                             

Hé hallo hier ben ik weer                                                                                                                                    

Met mijn lalalala lampion                                                                                                                                      

Van papier of van karton                                                                                                                                        

Met een lichtje mooi is dat                                                                                                                                   

Als ik klaar ben krijg ik wat (!) 

 

Met het oog op de viering in de komende jaren lijk het me 

goed een korte historische verdieping te geven bij het 

verhaal van Sint Maarten en zijn feest. Sint Martinus van 

Tours, Sinte Merten, Sinte Maarte werd rondom 316 in 

Sabria (Hongarije) geboren. Hij werd officier in het Ro-

meinse leger. De legende vertelt hoe hij in een strenge 

winter aankomt in Amiens en een bedelaar ziet die sterft 

van de kou en door niemand wordt geholpen. Dat ziende, 

snijdt Martinus zijn rode mantel doormidden en geeft de 

helft aan de bedelaar. In de nacht daarop krijgt hij een 

verschijning van Jezus en enkele engelen. Jezus is gekleed 

in de rode mantel van de bedelaar. Hij zegt tot zijn enge-

len: ‘Martinus, die nog niet gedoopt is, heeft mij zijn kleed 

gegeven’. De jonge Romein bekeert  zich daarna tot het 

christelijk geloof. Later wordt hij monnik en in 372 zelfs 

bisschop van Tours. Martinus blijft als eenvoudig  monnik 

samen met zijn medebroeders de boodschap van het chris-

tendom verkondigen, tot hij sterft, op 11 november 398.  

Martinus wordt altijd te paard afgebeeld,  met een rode 

mantel en een zwaard. Hij is de patroon van de armen, de 

kinderen, van de schutterij en soldaten. Kinderen vieren 

zijn feest door op de avond van 11 november in optocht 

zingend langs de huizen te trekken. Op sommige plaatsen 

rijdt de Heilige zelf mee in de stoet om dan aan het eind 

zijn mantel in tweeën te snijden en aan een arme te geven. 

Hier in de Raadsherenbuurt gebeurt dat niet. Om prakti-

sche redenen, vermoed ik. 

Tegenwoordig  heeft het feest  ook een sociaal tintje. Sint 

Maarten is de schutspatroon van de stad Utrecht. Het rood 

uit het stadswapen verwijst naar de mantel en het wit staat 

voor het onderkleed van de heilige. Op 10 november werd 

in de Domkerk de ‘Mantel van Sint Maarten 2012’ uitge-

reikt, een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligersprojecten 

in de stad. We kunnen de heilige dus ook 

als de patroon van de vrijwilligers be-

schouwen. 

Ook in de Raadsherenbuurt kon Sint 

Maarten op de inbreng van veel vrijwil-

ligers rekenen. Bij de organisatie van de 

feestelijke kinderoptocht was niets aan 

het toeval overgelaten. Het leek wel of de koningin op 

bezoek kwam; de tocht werd uitgezet  “alleen in de ‘Ver-

keers-Veilige binnenstraten’ van de wijk”. Er waren uit-
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voerige  instructies voor de binnenverlichting  van bewo-

ners die de kinderen wilden horen zingen en daarvoor wel 

wat wilden geven. De meeste kinderen hadden mandjes en 

tassen bij zich om al het lekkers in op te bergen.                                                                                            

En dat was dan nog maar de eerste heilige die we bij zijn 

komst moesten begeleiden. Een week later arriveerde 

Sinterklaas in het land. Begin november meldde de  

Oegstgeester Courant dat  de eerste ‘hulp-Pietjes’ al weer 

waren gesignaleerd, alsof het hier gaat om een opmerkelijk 

natuurverschijnsel . Het leger van vrijwilligers groeide 

aan. Het nam, - getooid met mijter, mantel en staf , of 

zwart geschminkt -, bezit van de buurt.  Kort geleden kon 

je ze opnieuw aantreffen: in tuincentra en in design- en 

bakkerswinkels om de Kerstman een warm welkom te 

bereiden, geheel vrijwillig. 
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»  DE RAADSHEER« 

Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden 

Kopij:  inleveren, bij voorkeur per e-mail (zie redactie-adres) 

o Tekst in Word bijlage (dus niet als mail-tekst), zonder opmaak. 

o Foto’s en andere illustraties graag als aparte bijlage in de mail. 

Illustratie voorplaat: Miriam Beker,  
Warmonderweg 7, tel. 06-28340199 

Bezorging: Bastiaan Tan, Daniël Tan enTimo van 
Luyn 

Oplage: 325 exemplaren 

Redactie   redactieraadsheer@hotmail.nl 

 Jeroen Hiemstra Fotografie (tenzij anders vermeld) 
 Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

 Janny van Nieuwkoop Eindredactie  
 V. Oldenbarneveltstr 28, tel. 517 2176  

 Ton Staphorst Johan de Wittstraat 52,  tel. 517 0264 

 Annet van der Velden Van Slingelandtlaan 9,  tel. 515 0205 

 Lilian Visscher Warmonderweg 27,  tel. 565 1551 

 Nico Koek Buurtcolumnist  
 V. Oldenbarneveltstr 31, tel. 517 2818 

 Li Pot  Kinderpagina 
 Johan de Wittstraat 17, tel. 515 4371 

 Manou Visscher Kinderpagina  
 Warmonderweg 27, tel. 565 1551 

 Yvonne van Eijndhoven Opmaak 
  

Bestuur 

 Jurgen van der Velden Voorzitter 
 Van Slingelandtlaan 9,  tel. 515 0205 

 Alexander Tilli Penningmeester 
 Johan de Wittstraat 47,  tel 517 0184 

 Erwin Duurland Secretaris 
 Johan de Witstraat 45,  tel 301 4502 
 eduurland@gmail.com 

 Minke Holleman Webmaster 
 Fagelstraat 38,  tel. 517 2930 
 webmasterraadsherenbuurt@live.nl 

 Wouter van den Berg Van Slingelandtlaan 11,  tel. 301 2664 

 Dorien Gruppelaar Fagelstraat 49,  tel. 06-49945016 

Website www.raadsherenbuurt.nl 

 

Minibuurtgids 

 Familieberichten:  
a.u.b. doorgeven aan  
Alexander Tilli, penningmeester van de 
buurtvereniging, en ook graag aan de 
redactie van »De RAADSHEER«  

 Diefstal,  inbraak, ouderenhulp,  informatie 
over onderhoud en huis verbouwen, 
uitwisseling van gereedschap: 
Rob Grootenhuis, 
Fagelstraat 14,  tel. 515 4769 

 Gevonden voorwerpen:  
Rita de Coursey, 
Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

 Mededelingkastje, V Old./J.d.W.str. 

Yvonne Slijkhuis, 
Joh. de Wittstraat 20, tel. 517 5855 

 Buurtarchief lokaal: 
Jeroen Hiemstra 
Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

 Buurtarchief regionaal: 
Regionaal Archief Leiden 
Boisotkade 2a,  tel. 516 5355 

 Vereniging Binnenterrein OWHJ 
Raadsherenbuurt:  
Ad Littel, secretaris 
Van Oldenbarneveltstraat 35,  
tel. 515 3475 

 Vereniging Vrienden van de Leidse Hout: 
Freek van Beetz, secretaris 
Pr. Beatrixlaan 43, Oegstgeest 
tel. 517 12 82 

 Stichting Leidse Hout Monumentwaardig: 
Jan Reedijk, secretaris 
Antonie Duycklaan 4, tel. 5176596 

 Werkgroep Leidse Hout Theater:  
Dorothee Albers, contactpersoon 
Joh. De Wittstraat 45, tel. 301 4502 

 Werkgroep Nieuweroord:  
Maarten Mentzel,  
Joh. de Wittstraat 38, tel. 517 2570 

 Buurtenkoor »De Raadsvogels« 
Rianne Boonstra, 
Rustenborchdreef 44, Oegstgeest 
tel. 515 7135 

 Leeskring »De Raadsheer« 
Rita de Coursey, 
Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

 Vereniging onderhoud garageplein 
Fagelstraat 
Fokke Dijkema, voorzitter 
Fagelstraat 23, tel. 515 3994 

 Oud Papier Actie 

Rob Grootenhuis, 
Fagelstraat 14,  tel. 515 4769

 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
mailto:eduurland@gmail.com
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
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Rijnsburgerweg 147 
2334 BN Leiden 




