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REDACTIONEEL
VAN DE REDACTIE
In mijn vorige redactionele voorwoord “doken we weg in
de kraag van onze jas om aan de striemende hagel te ontkomen”. En daarmee – en met het Oudejaarsfeest en de
Nieuwjaarsborrel in het clubhuis van de tennisvereniging hadden we dan ook gelijk de hele winter gehad! Al heel
vroeg deed de lente haar intree, kwamen de ooievaars terug,
kleurden de tuinen door de voorjaarsbloemen en werden de
akkers in cultuur gebracht.
Cultuur, dat is het thema van deze Raadsheer. Een wijd begrip. Wij gaan het niet hebben over het ploegen van akkers,
het telen van gewassen, het in kweek brengen van microorganismen, een beetje over maatschappelijke gedragingen
en gewoonten, normen en waarden, leefgewoonten of
godsdienst.
Wel over het produceren van cultuur: muziek, literatuur, figuratief werk, schrijven, zingen. Over het consumeren van
cultuur: lezen, luisteren, kijken. Over nieuwe objecten in
De Leidse Hout, die je gerust onder het begrip Cultuur kunt
rangschikken. Er zijn weer veel buurtbewoners bereid gevonden om dat met de lezers te delen. Daaronder gelukkig
ook weer een heel jonge: Fiep Kok, 7 jaar, heeft de Kinderpagina nieuw leven ingeblazen. Maar omdat het geen hele
pagina is, noemen we het nu de Kinderrubriek.
Over bereidheid tot medewerking mogen we absoluut niet
klagen. Want op onze oproep voor een vrijwilliger om de
vormgeving van deze krant te verzorgen kwamen maar
liefst 2 spontane meldingen. De eerste was van Andrea
Schröder uit de Fagelstraat, die bij wijze van inwerkprocedure direct een redactievergadering bijwoonde en bij ondergetekende kwam kijken hoe zo’n krant tot stand komt.
Zij heeft deze editie dan ook druk-klaar gemaakt. Iets later
kwam de mail van Marleen Bronneberg uit de Van Oldenbarneveltstraat, waarin ook zij schreef dat ze wel de lay-out
zou willen doen. Fantastisch van allebei de dames en heel
hartelijk dank! Het is een rijk gevoel om zelfs een reservevrijwilliger te hebben, want er kan altijd iets gebeuren
waardoor iemand (tijdelijk) zijn of haar taak niet kan vervullen.
Ook voor het zomernummer vragen we weer uw aller medewerking. Het thema luidt dan: “Wat van ver komt…”
Vertel ons uw exotische recepten, uw reiservaringen, het
mooiste aandenken dat u ooit ergens vandaan meenam, het
Chinese of Japanse schrift dat u kunt lezen, de vijgenboom
of oleander die uit een meegesmokkeld stekje tot een reus is
geworden. Stuur uw bijdrage voor 15 mei naar
redactieraadsheer@hotmail.nl
Namens de redactie wens ik u mooie Paasdagen en een
heerlijke zomer. En natuurlijk veel genoegen met het lezen
van deze Raadsheer.
Janny van Nieuwkoop
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»DE RAADSHEER« 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
webmaster@raadsherenbuurt.nl kunt
aanmelden voor buurtmail waardoor u
automatisch op de hoogte wordt gehouden?
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VAN HET BESTUUR
Trend in 2014: deeleconomie in de buurt
Minke Holleman

Een van de trends voor 2014 is de deeleconomie: niet meer alles willen hebben, maar zaken delen
– of, zoals trendwatchers dan zeggen: sharing. Carsharing, housesharing (airbnb!)…
Doen we in onze buurt mee aan deze trend? Zijn we trendsetters of trendvolgers?
Er valt veel te delen in de buurt. We delen de stoep met elkaar, met spelende kinderen (en helaas
soms met poepende honden), de heg met de buren, het platte dak met de meeuwen, de babyfoon of
de krant met de buren.
Er valt nog meer te delen. Op de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging, goed bezocht door
veel gezellige buurtbewoners, vroegen we als bestuur om ideeën voor de buurt. Iemand suggereerde een plantenmarkt: stekjes delen, planten uitwisselen. Goed idee – we hoeven ‘t niet eens apart te
organiseren, want iedereen kan op de Koningsdagborrel zijn of haar plantjes meenemen en verkopen of ruilen.
Op die nieuwjaarsreceptie deelde Dorien
Gruppelaar, voorzitter van de buurtvereniging, rozen uit aan buurtbewoners die zich
vrijwillig inzetten voor onze buurt. Ook op
deze plek dank en hulde voor ieders inzet!
Een boekenkast met boeken om te delen,
ruilen of weg te geven, dat idee is ook al eens
geopperd op onze site – maar of het ook is
uitgevoerd, weet ik niet. Kan ook alsnog op
de Koningsdagborrel!
Duur gereedschap dat je maar een paar keer
per jaar gebruikt, gourmetstellen, cupcakemachines, hoge ladders, tips voor goede vaklui:
ook handig om te delen. Daar zouden we een lijst
Foto: Erwin Duurland
van kunnen maken en op de site van de buurt zetten. Rozen voor de redactie
Zodat je weet waar je terecht kan, als je een keer zoiets nodig hebt. En dat dan ruilen voor iets wat
jij weer in de aanbieding hebt: een vaardigheid of een aardigheid.
Social media lenen zich ook goed voor delen: wordt het niet eens tijd voor een Facebook en/of LinkedIn groep van de buurt?
Okay – genoeg ideeën gedeeld ;-) Tijd voor een uitnodiging: op zaterdag 26 april vieren we voor
het eerst Koningsdag, met wel als vanouds een borrel voor de hele buurt op het Rozenpleintje in
de Johan de Wittstraat vanaf 16 uur, met rommelmarkt voor kinderen. En dus ook ruimte voor
planten en boeken voor wie die wil verkopen, ruilen of (uit)delen!
Graag tot dan, namens het bestuur van de buurtvereniging!
Snel op de hoogte van wat er speelt in de buurt? Kijk op de website www.raadsherenbuurt.nl en
geef u op voor buurtmail! Mail uw adres naar webmasterraadsherenbuurt@live.nl en u krijgt een
paar keer per jaar per mail informatie over de buurt en de activiteiten van de buurtvereniging.
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Ketting-Interview
Roos Toxopeus, Fagelstraat
1.

2.

3.

4.

4

Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt 5.
komen wonen ?
Wij zijn in 2007 - een week voor Kerst - verhuisd van
Leiden centrum naar de Raadsherenbuurt. We waren al
een tijdje op zoek naar een huis om te kopen en waren
eerst georiënteerd op de burgemeester / professorenwijk.
In de overspannen huizenmarkt van die tijd hadden we
6.
daar al een paar keer achter het net gevist. De Raadsherenbuurt kenden we eigenlijk helemaal niet. We vielen
op het huis en hadden dit keer geluk. Pas na onze verhuizing zijn we de buurt gaan ontdekken. Gaandeweg zijn
we steeds meer van ons buurtje gaan houden (de komst 7.
van kinderen heeft daar ook sterk aan bijgedragen ;-) ) en
nu zouden we niet meer weg willen. ’t Is hier veel leuker
dan in de burgemeesters / professorenwijk ;-)
Wat is het mooiste originele detail in je huis ?
Ons huis heeft nog veel originele details, in ieder geval
alle deuren. Maar het mooiste vind ik een latere toevoeging: de serre. Die is door de vorige eigenaars geplaatst
en als het ware tegen de achtergevel aangeplakt, waar- 8.
door de oorspronkelijke indeling van de achtergevel (met
kozijnen en al) nog bestaat. Ik vind dat heel mooi om te
zien.
Wat is je favoriete buurtactiviteit ?
Wij zijn nog relatieve ‘beginners’ met de buurtactiviteiten. De buurtactiviteiten waar we tot nu toe aan meededen waren de kindermarkt + borrel op Koninginnedag en 9.
opendoen met St. Maarten. Maar afgelopen jaar heb ik
voor het eerst meegedaan aan de hutspotmaaltijd en dat
was zo leuk (en lekker)! En mijn dochter liep afgelopen
jaar voor het eerst zelf mee met St. Maarten. Met het opgroeien van de kinderen merken we steeds verdere integratie in de buurt en deelname aan de activiteiten is daar
onderdeel van.
Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de
buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat
dan doen ?
Oh, wij hebben eindeloos veel ideetjes, of dromen eigenlijk. Bijv. aan de rand van de Leidse Hout, vlak bij onze
buurt, nog wat speeltoestellen zetten naast de 2 schommels die er nu staan. Plus stroom aanleggen bij het
openluchttheater, zodat er geen aggregaat
hoeft te draaien voor de stroom. Wordt
het nog stiller tijdens de concerten. Of
een schaatsbaan aanleggen elke winter
op de tennisbaan en een buiten-bad in de
zomer op de atletiekbaan. Maar wat ik
echt mis, is een mogelijkheid om plasticafval te scheiden. In Oegstgeest wordt het
opgehaald, maar hier niet. Dus een
container voor plastic bij de
glasbakken zou ik wel een uitkomst vinden.

Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over ?
Ik ga met fiets & trein, naar Den Haag. Ik werk bij het
ministerie van Veiligheid & Justitie dat praktisch naast
het station zit, dus van deur tot deur doe ik het in circa 45
minuten, met een goede aansluiting nog sneller. Mijn
man gaat met de auto naar Amsterdam.
Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft ?
Gisteren. Ik volg een cursus boetseren bij BplusC in het
Volkshuis en mijn oudste dochter zit daar op dansles.
Welke krant lees je, op welk moment van de dag en
hoe lang doe je daar over ?
Wij hebben de Volkskrant, dus die wordt ’s ochtends gelezen, vaak maar kort/snel bij het ontbijt, soms mee in de
trein. Ook krijgen we veel plaatselijke krantjes (Oegstgeester Courant, “Het op zondag” e.d.) die mijn man
vooral leest en die goed zijn voor het lokale nieuws
m.b.t. bouwplannen etc.
Wat komt spontaan bij je op als je het thema
(CULTUUR) van deze Raadsheer leest ?
Dan denk ik aan reizen, het ontdekken van andere culturen. Bij cultuur in relatie tot de buurt denk ik in ieder geval aan alle muzikale evenementen in de Leidse Hout
(het zomerconcert, de muziekfestivals) maar ook het
kindertheater aan het eind van de zomervakantie.
Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En natuurlijk
willen we ook je antwoord graag vernemen.
Vorige keer vroeg Rita de Coursey: heb je ook een verslaving aan de computer? Daarop zou ik geantwoord
hebben: Niet echt. Ik zit de hele dag al achter de PC en
heb dan ’s avonds echt geen zin meer om ‘m weer open
te doen. Maar ik heb sinds een jaar een smartphone en
dat is wel verslavend.
Mijn eigen vraag is: Wat is de mooiste of meest bijzondere plek die je ooit bezocht hebt? En waarom?
Ik denk dat ik zelf India en dan vooral Varanasi het
meest bijzondere en indrukwekkende gebied vond dat ik
tot nu toe heb gezien. India is zo’n ander land, vol kleur,
geur en geluid. En Varanasi is de ultieme India-ervaring,
hart van het Hindoeïsme, ontzettend belangrijk voor de
Indiërs zelf.
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10. Wie mag de volgende vragenlijst
beantwoorden en waarom heb je
haar / hem gekozen ?
Mijn schuin-tegenover-buurvrouw en
reisboekenschrijfster Sarah Breimer,
omdat ze ook een relatieve nieuwkomer in
de buurt is met kindjes in de leeftijd van
onze kindjes.

BUURTNIEUWS

?? Ik zie, ik zie…??
De nieuwe zoekfoto van Jeroen Hiemstra is een zeer kleurrijk plaatje met het rood, wit en blauw van de Nederlandse
driekleur. Wie weet waar dit detail te vinden is?
Oplossingen kunnen tot 15 mei worden gestuurd naar
redactieraadsheer@hotmail.nl

Het zoekplaatje in het kerstnummer van de Raadsheer 2013
betreft een afbeelding van “De Bosmerel”, het huis op de
hoek van de Van Slingelandtlaan en de Van Beuningenlaan.
Dat werd goed gezien door Rob Grootenhuis uit de Fagelstraat en door Martijn en Laura Damman uit de Johan de
Wittstraat. De prijs gaat naar Rob; met de tegoedbon mag
hij naar Wout Bergers aan de Rijnsburgerweg.

OUD PAPIER ACTIE (OPA)
De opbrengst van 2012 is door de zorgkwekerij De Groene Cirkel in dank aanvaard en gebruikt om anti-wortel-doek
van te kopen. U kunt het o.a. zien liggen over de aardbeienbedden.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering 2014 is besloten om de opbrengst van OPA 2013 ten goede te doen komen aan
het project Medical Care Bangladesh. Daar wordt belangeloos medische apparatuur, kennis en zorg gebracht door o.a.
ons zojuist na 7 jaar trouwe dienst afgetreden bestuurslid Wouter van den Berg en de vorig jaar afgetreden voorzitter
Jurgen van der Velden. Ook wordt een community hospital voor de arme plattelandsbevolking gesteund. Te zijner tijd
zal een verslag van de besteding in deze krant verschijnen.
Nu de container langer in de wijk staat, is de hoeveelheid daarin gestort papier duidelijk toegenomen: in 2011 bedroeg
de gemiddelde opbrengst per maand 576 kg, in 2012 580 kg en in 2013 746 kg met een jaartotaal van 7880 kilo. Een kilo levert 4 eurocent op en dat lijkt heel weinig, maar daardoor is er nu toch een mooi bedrag van € 315,20 voor het
goede doel beschikbaar. U doet het dus niet voor niks. Laten we er allemaal samen nog meer van proberen te maken
door altijd al ons oude papier naar OPA te brengen!

Plaatsen
donderdag
3 april
donderdag
1 mei
donderdag
5 juni
donderdag
3 juli
In augustus

2014
maandag
2014
maandag
2014
maandag
2014
maandag
staat er geen
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Ophalen
7 april
5 mei
9 juni
7 juli
container

2014
2014
2014
2014
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Arendsoog
en het Raadsel van het Katholieke Cowboyboek
Nico Koek, buurtcolumnist
“Meermalen had Bob, alias
Arendsoog, moeten vluchten
voor een overmacht van vijanden, en tot nog toe was
hem wonderwel gelukt, zijn
spoor te verbergen, en ongemerkt zijn huis te bereiken. Dit dankte hij in de eerste plaats aan de snelheid van zijn paard. Bovendien was er
in de wijde omtrek misschien geen betere ruiter dan Arendsoog. Als kleine jongen toch leerde hij reeds het paardrijden,
en toen hij nauwelijks tien jaar was, volgde hij zijn vader
dikwijls op dagenlange ritten over het gebied van de ranch”.
Zo maakte de jonge lezer in het boek ‘Arendsoog’ nader
kennis met de jonge cowboy Bob Stanhope die uit zou groeien tot de schrik van alle dieven en boeven in Arizona. Hij
werd de hoofdpersoon in een serie jongensboeken met mysterieuze titels als ‘Arendsoog en de Bende van de Blauwe
Bergen’ en ‘De Gemaskerde Ruiter’. Tientallen jaren lang
waren de dappere cowboy en zijn Indiaanse vriend Witte
Veder de helden in avontuurlijke verhalen die vooral bij jongens populair waren. De boeken hadden altijd een goede afloop. Het recht zegevierde: de boeven ontliepen hun verdiende straf nooit. Arendsoog, alias ‘de katholieke cowboy’,
verwierf in de tweede helft van de 20ste eeuw grote faam, in
Nederland en zelfs buiten onze landsgrenzen.
Om het raadsel van deze ongekende opmars van het katholieke cowboyboek op te lossen, gaan we terug naar Den Haag
in de jaren dertig. Johannus Nowee is er schoolhoofd van de
Sint Paulusschool. Als vrijwilliger bij de Sint Vincentiusbibliotheek wordt hij regelmatig geconfronteerd met jongens
die vragen om cowboyverhalen. De boeken van Karl May
zijn vaak nog te moeilijk en worden in katholieke kring als te
ruw in taalgebruik beschouwd. Nowee besluit dan zelf een
boek te schrijven. Het valt direct in de smaak bij de katholieke uitgeverij Malmberg. In 1935 verschijnt ‘Arendsoog’. De
hoofdpersoon dankt zijn bijnaam aan zijn bijzonder scherpe
gezichtsvermogen. In 1936 volgt deel 2, ‘Witte Veder’, over
zijn trouwe Indiaanse metgezel, die over een bovengemiddeld gehoor beschikt. Dertien jaar later, in 1949 ligt deel 3
‘Het Raadsel van de Mosquitovallei’ in de
boekhandel . De held wordt pas echt bekend
en populair als de KRO in 1950 Arendsoog
als hoorspel uitzendt. Nowee schrijft daarna
elk jaar twee nieuwe delen tot hij, halverwege
deel 20, in 1958 plotseling overlijdt. Zijn
zoon Paul Nowee voltooit, zonder merkbaar
verschil in stijl, ‘Arendsoog en de Goudkoorts’ en schrijft daarna nog 43 andere delen.
Pas met de dood van Paul Nowee, in 1993,
komt er een einde aan de reeks; er zijn dan
meer dan vijf miljoen boeken verkocht. Bijna
zestig jaar lang heeft Arendsoog het kwaad
bestreden, maar zelf is de held altijd jong gebleven. Deel 64, het laatste boek, draagt de
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symbolische titel:‘Was getekend... Arendsoog!’.
Als jongen speelde ik met mijn vriendjes de avonturen van
mijn held na, zoals die te lezen waren in de groeiende reeks
boeken op een plank boven mijn bed. De polder achter ons
huis was de prairie waar wij rondrenden, in huppelpas een
galopperend paard imiterend, elkaar beslopen en beschoten.
Ik droeg een volledige cowboy-outfit, compleet met vest en
sheriff-ster, precies zoals Arendsoog. Meisjes mochten soms
meedoen, maar dan wel in een ondergeschikte positie. Zij
maakten het eten klaar op een denkbeeldig kampvuur of waren gevangenen. Niet bepaald een rol die overeenkwam met
het zelfstandig optreden van een vrouw in het Wilde Westen,
maar wél een die paste in de katholieke cultuur waarin wij
opgroeiden.
Dat laatste vormt mede de verklaring voor de grote populariteit van Arendsoog. De verhalen spelen zich af in een vertrouwde en herkenbare omgeving. Bob Stanhope woont met
zijn moeder en zusje op een kleine ranch. Daar wacht na elk
avontuur een eenvoudige maaltijd, om tot rust te komen.
Witte Veder en huisvriend Pater Boyle zijn er graag geziene
gasten. De pater gaat voor in gebed en herinnert Arendsoog
en de lezers er voortdurend aan dat God het leven bepaalt. In
gevaarlijke situaties mag men steeds op de Voorzienigheid
vertrouwen. Het wekte bij ons dan ook geen verbazing dat de
‘roodhuid’ Witte Veder al in deel 2 wordt bekeerd tot het
christendom. Hij verruilt de wet van de prairie ( ‘oog om
oog, tand om tand’) voor de christelijke naastenliefde. In dit
beschavingsideaal van de Arendsoogboeken past ook het afkeuren van de onderdrukking van de Indianen. Tegelijkertijd
wordt Witte Veder beschreven in de bekende stereotypen:
een soms ondoorgrondelijke geheelonthouder (“Mij geen
vuurwater lusten”) die uitblinkt in onderdanigheid. Tegenwoordig zou zo’n krompratende Indiaan direct een nationale
discussie over racisme doen losbarsten. In de loop van de serie verdwijnen zulke openlijke getuigenissen van het katholiek geloof. Arendsoog laat zich minder leiden door de Voorzienigheid, wat door sommige katholieke recensenten betreurd werd. Arendsoog ging blijkbaar met zijn tijd mee en
maakte zich, net als zijn lezers, los van het oude en vertrouwde. Kees Fens ,hoewel behoorlijk kritisch op zijn
jeugdheld, noemde de secularisering van Arendsoog “een van de meest symbolische uit de geschiedenis van katholiek Nederland”. Zo kunnen
we er, ex-katholiek of niet, wel weer even tegen!
Wat moet ik nu nog met mijn oude delen van
Arendsoog? Zal ik lid worden van de Arendsoog
Community op internet? Of de ontbrekende delen
uit de serie tweedehands kopen? Maar wacht, het
kan ook anders. Mijn Italië-liefde gecombineerd
met jeugdsentiment levert een nieuw avontuur
op: een speurtocht naar de Italiaanse versie van
het boek ‘Pas op, Arendsoog ‘! Die heeft in het
Italiaans een veel spannender titel: ‘Occhio di
lince cade in trappola’ (Arendsoog loopt in de
val). Reken maar dat hij zich daaruit redt !
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Uit een Katholiek schoolboek
"Huishoudkunde" voor meisjes 1960
In aansluiting aan het Katholieke Cowboyboek leek het de redactie wel aardig om een stukje te citeren uit het Katholieke
Huishoudboek 1960. Pas 50 jaar geleden was dit de “cultuur van de vrouw”….
Geschikt voor lezers van 12 jaar en ouder.
Maak dat het eten klaar is.
Maak de zaken op voorhand klaar, de avond voordien als het moet, zodat een heerlijke maaltijd hem opwacht als hij terug
keert van zijn werk. Het is een vorm van duidelijk maken dat je aan hem hebt gedacht en je bezorgd bent over zijn noden. De
meeste mannen hebben honger als ze thuis komen en het vooruitzicht op een stevige maaltijd (vooral als het hun lievelingskostje is) maakt deel uit van de noodzakelijke warme verwelkoming.
Wees op tijd klaar.
Neem voor jezelf een kwartier rust voor hij thuis komt om te ontspannen. Werk uw opmaak een beetje bij, doe een band in je
haren en wees fris en bevallig. Hij heeft een zware dag achter de rug samen met mensen die hem overladen met werk en zorgen. Wees dus opgewekt en een beetje interessanter dan laatstgenoemden. Zijn zware dagtaak moet opgevrolijkt worden en
daar ligt ergens jouw taak dat het zo wordt.
Breng orde op zaken.
Maak nog een laatste ronde door de voornaamste kamers van het huis juist voor je man thuis komt. Verzamel de schoolboeken,
speelgoed, papieren enz. en neem nog vlug het stof af op de tafels.
Gedurende de koudste maanden van het jaar.
Je moet een gezellig vuurtje aanmaken waarnaast hij zich kan koesteren en ontspannen. Uw man zal het gevoel krijgen van in
een ordelijke en rustige haven te zijn aangekomen en dat maakt jou ook gelukkig. Voor zijn comfort zorgen bezorgt jou een
enorme persoonlijke voldoening.
Breng het geluid op een minimaal niveau.
Bij zijn aankomst zet je best al het geluid af van wasmachine, droogkast of stofzuiger. Probeer de kinderen kalm te krijgen.
Wees blij hem te zien. Verwelkom hem met een warme glimlach en toon de oprechtheid van uw wil om hem te bevallen.
Luister naar hem.
Het zou kunnen dat je een dozijn belangrijke zaakjes aan hem wilt vertellen, maar
daarvoor is zijn thuiskomst niet het geschikte moment. Laat hem eerst spreken, herinner je dat zijn onderwerpen belangrijker zijn dan de uwe. Maak ongeveer dat het
zijn avond wordt.
Maak nooit je beklag als hij laat thuis komt.
Klaag nooit als hij laat thuis komt voor de maaltijd of zelfs als hij de hele nacht
wegblijft. Bekijk het als kleinschalig in vergelijking met wat hij heeft moeten doorstaan gedurende de dag. Instaleer hem comfortabel. Vraag hem zich te ontspannen
in de zetel of te gaan rusten in bed. Maak een warme of frisdrank klaar. Schud de
kussens op en stel voor zijn schoenen uit te trekken. Spreek hem aan met een zachte, vredelievende en plezante stem. Stel hem geen vragen wat hij heeft gedaan en
twijfel nooit aan zijn oordeel of zijn rechtschapenheid. Denk er aan dat hij de meester is in huis en uit deze functie zal hij steeds zijn wil uitoefenen met eerlijkheid en
waarheid.
Wanneer hij klaar is met eten, ruim de tafel af en doe vlug de afwas.
Als je man vraagt om te helpen wijs zijn voorstel af want hij zou zich kunnen verplicht voelen om het steeds weer te doen en na een zware dagtaak heeft hij geen
nood aan extra werk. Zet hem aan om zich aan zijn favoriete bezigheden te wijden.
Toon je interesse hiervoor zonder hem het gevoel te geven dat je op gelijke voet
komt op zijn gebied. Als je zelf kleine bezigheden hebt, doe ze zonder praten en storen, want zijn interesse punten zijn meestal
belangrijker dan die van de vrouw.
Uiteindelijk de avond.
Breng het huis in orde zodat het klaar is voor de volgende morgen. Denk er aan eventueel een ontbijt op voorhand klaar te maken. Het ontbijt van je man is uiterst belangrijk als hij op een positieve manier zijn zware dagtaak moet aanvatten. Eenmaal dat
jullie in de slaapkamer zijn aangekomen maak je je klaar om zo vlug mogelijk in bed te komen.
Niettegenstaande de vrouwelijke hygiëne.
Een grote rol speelt, mag het niet de bedoeling zijn dat uw man de rij moet doen om in de badkamer te komen, zoals hij moet
doen om zijn trein te halen. Zorg er echter wel voor dat je het beste voorkomen hebt als je gaat slapen. Tracht een voorkomen
te hebben dat innemend is zonder uitdagend te zijn. Als je een nachtcrème moet aanbrengen of krulspelden, wacht tot hij slaapt
want het zou hem kunnen ergeren bij het zien van een dergelijk schouwspel net voor hij slaap.
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Wat de intieme relaties betreft met je man.
Het is heel belangrijk je te herinneren wat jullie elkaar beloofden bij het huwelijk en voornamelijk de belofte van gehoorzaamheid. Als hij van oordeel is onmiddellijk te willen slapen dan zal het zo zijn. Te allen tijde word je geleid door de wil van je
man en oefen je op geen enkel moment druk op hem uit om hem tot een intieme relatie te stimuleren.
Als je man minder normale handelingen voorstelt.
Gedraag je gehoorzamend en lijdzaam maar geef je eventueel ongenoegen aan door een stilzwijgen.
Het is waarschijnlijk dat je man onmiddellijk zal inslapen. Breng je kledij weer in orde, breng je
schoonheidsproducten aan alsook je haarverzorging.
Nu mag je de wekker zetten.
Om zeker even vóór je man op te zijn in de morgen. Zo kan je hem een kop thee maken tegen dat
hij wakker wordt.

Werk en Cultuur, de mooiste combinatie
Jeroen Hiemstra
Martine Voskuil, die samen met man
Gerben en kinderen Olivier en Fiona in
de Van Oldenbarneveltstraat woont,
vertelt over haar carrière-move.
Martine studeerde psychologie in Leiden en werkte vervolgens ruim 16 jaar
bij verschillende bedrijven als loopbaanadviseur en trainer. Na een zoveelste reorganisatie besloot zij afgelopen najaar dat het tijd was voor een
nieuwe wending in haar actieve leven.
Een mooie gelegenheid voor ons om
haar te vragen hoe ze het maakt en hoe
deze verandering is verlopen.
Terwijl we plaatsnemen in de sfeervolle woonkamer van haar huis, complimenteer ik Martine met de prachtige
schilderijen aan de wand. Ze lacht en
zegt: “Die heb ik gemaakt, ik ben altijd
graag creatief bezig. Mijn oude werk
was leuk, maar ik zocht toch al enige
tijd naar een nieuwe uitdaging waarbij
ik mijn hobby en werk zou kunnen
combineren. Zo is het bedrijf ‘Levenskunst’ geboren.”
‘Levenskunst’ voorziet in training, coaching en loopbaanbegeleiding op een
creatieve manier. Coaching op persoonlijke ontwikkeling en training in
professionele vaardigheden combineert
Martine met het geven van schildercursussen. Ooit was ze de buurvrouw van
Jos Schimmer, een lid van de bekende
Cobragroep.
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In Haarlem volgde Martine enige tijd
les bij hem en dat is duidelijk zichtbaar
in haar mooie schilderkunst.
Intussen is het bedrijf ‘Levenskunst’
van start gegaan met een eerste creatieve wensenworkshop voor ouders en
kinderen, bij ‘Meet & Greet’ in de
Hanzestraat. Het was meteen een groot
succes.
Martine vervolgt: “De Leidse Universiteit doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van creativiteit en één
van de conclusies van het onderzoek is,
dat kunstenaars in de 16e en 17e eeuw
een stuk ouder werden dan de gemiddelde burger, soms zelfs net zo oud als
de elite bevolking.”
Ook blijkt dat de ontwikkeling en het
stimuleren van creativiteit bij kinderen
een waardevolle meerwaarde kan vormen voor de rest van hun leven. Daarom heeft Martine, samen met een aantal andere ouders, op de Woutertje Pieterse School de werkgroep ‘creatieve
vorming’ opgezet. Schilderen, fotografie en timmeren, zoals van hout flipperkasten maken, worden door kinderen en docenten met veel enthousiasme ontvangen.
Voor middelbare scholieren is de cursus ‘Kies je Toekomst’ beschikbaar en
zeker een aanrader te noemen. Martine
legt uit: “In het huidige studiesysteem,
waarin switchen van studie een moeilijke en dure aangelegenheid is, is het
verstandig om eerst uit te zoeken welke
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studie het kind het beste ligt. Een studie die aansluit bij wie je bent en wat je
kunt, maar die je ook een toekomstperspectief kan bieden. Bij deze trainingen
worden de ouders steeds nauw betrokken.”
Martine besluit met de woorden: “Ik
ben met mijn eigen bedrijf gestart om
mensen zoveel mogelijk van het leven
te laten genieten. Dat kan door van
kunst te genieten, door zelf creatief bezig te zijn en door werk te doen dat
goed past bij je talenten en je wensen.
En door zaken aan te pakken bij jezelf
waar je last van hebt, die het genieten
in de weg staan. Het leven is een kunst
en dus te leren!”
Voor meer informatie: kijk op Martines
nieuwe website:
www.voskuillevenskunst.nl
Het logo van Martines nieuwe bedrijf
is gemaakt door straatgenoot Marleen
Bronneberg.

CULTUUR

Nevenopbrengst van cultuur
Ton Staphorst
Het toeval wil dat de oma van
een vriendinnetje van mijn overbuurmeisjes een heel leuk kinderboek heeft geschreven, maar
dat de uitgever failliet ging. De
oma heet Martine Glaser, de
overbuurmeisjes zijn Amélie en
Jessica Verbaas en hun vriendinnetje, het kleinkind van de
schrijfster dus, heet Olivia. En
het boek heet: De Bokkenbrigade. Dit artikel is gebaseerd op
een interview dat ik met de meisjes Verbaas mocht hebben.
Oma had haar boek in de verkoop, maar door het faillissement bleef de curator met een voorraad boeken zitten. De
voorraad is via een aandeelhoudersconstructie verkocht.
Twee belangrijke aandeelhouders waren Amélie en Jessica
(zie foto). De opbrengst was voor twee goede doelen: een basisschool in Rwanda en de Stichting Dierenleed. De school
in Rwanda zit dringend verlegen om schoolmateriaal als
schriften, pennen, potloden etc.. Stichting Dierenleed kan
wel wat geld gebruiken om dieren, die door financiële problemen niet kunnen worden geholpen, toch die zorg te bieden die noodzakelijk is.
Amélie en Jessica hebben door weer en wind de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk doorkruist en ze hebben door de verkoop van rond de 40 boeken een aanzienlijk bedrag binnengehaald: € 113,40 voor de school in Rwanda en € 72,65 om
het dierenleed te bestrijden. De meisjes hebben onder begeleiding van moeder Caroline bij veel huizen aangebeld.
Meestal scoorde de vraag naar een gift met het boek als tegenprestatie positief. Soms moest daarvoor de
spaarpot van een van de kinderen worden benut
als voorfinanciering. Helaas werd ook een enkele keer de deur bewust niet geopend of wel geopend, maar dan zonder pardon weer hermetisch van de buitenwereld afgesloten.

Amélie en Jessica hebben de smaak te pakken. Binnenkort
staan zij weer boeken te verkopen voor het goede doel. Hun
juffen zijn het daarmee zozeer eens, dat zij de hand over hun
hart hebben gestreken en de meisjes toestemming hebben
gegeven om een half uur voor het einde van de schooltijd alvast voorbereidingen te treffen voor de verkoop. Waarvan
akte!
Uiteraard heb ik zelf De Bokkenbrigade gelezen. Zo ook drs.
A. ten Bruggencate, die de volgende recensie schreef:
Mickey en haar vrienden redden op hun manier een mogelijk
met de dood bedreigde geit (enge mensen hebben last van het
gemekker). De kinderen verstoppen geit Jojo eerst op een
bouwplaats en willen haar later naar het bejaardentehuis
brengen waar een grote tuin is. De bejaarden zijn er voor,
maar struikelen over nieuwe strenge regels. Op de bouwplaats kan Jojo niet blijven, want de bouwvak is voorbij en
bovendien zwerven er een paar boeven rond.
De verschillende verhaallijnen zijn goed te volgen en komen
aan het einde op een wensvervullende manier bij elkaar. Subtiel worden enkele maatschappelijke problemen (huurachterstand, regels in het bejaardentehuis, dieren-in-nood) aangekaart via de ik-persoon Mickey: een daadkrachtig meisje dat
zich hierbij betrokken voelt. De schrijfstijl is direct met veel
dialoog, maar ook met heldere observaties van natuur en
mensen, via de 'ogen' van Mickey (wel vreemd dat naar de
geit steeds met 'hem' wordt verwezen). De apart getitelde
hoofdstukken geven wat rust in de hoeveelheid gebeurtenissen en tekst. Er zijn geen tekeningen in het boek, behalve het
geitje boven elke hoofdstuktitel. De illustratie op het omslag
is grappig en aantrekkelijk. Geslaagd actieverhaal voor kinderen vanaf ca. 9 jaar.
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Kinderrubriek
Fiep Kok (7 jaar), Hogerbeetsstraat
Ik vind schilderijen mooi, maar soms ook niet. Dan staan
we er te lang bij stil. Bijvoorbeeld de nachtwacht en de
mona lisa. Die zijn heel beroemd. Ik vind ze mooi, maar
we staan er wel heel lang bij stil. In onze woon-kamer
hangen 10 schilderijen. Die vind ik allemaal mooi. De
mooiste vind ik ‘Knielen op een bed violen’ van
Klaas Gubbels. Ik vind hem de mooiste omdat het in
een tuin is en ik hou van de tuin.
Ik maak zelf ook wel eens kunst en schilderijen omdat ik dat leuk vind. Ik heb voor mijn oom een
kunstwerk gemaakt van spullen die we op het strand
hebben gevonden. Ik ging eerst strandjutten. Mijn oom
vond het heel mooi. Ik kreeg meteen van iemand anders
die op zijn feestje was de opdracht om er ook een voor
hem te maken. En ik was heel trots.

Aanstormend talent
Lilian Visscher
Isabelle Kruijt (10 jaar) uit de Fagelstraat zit sinds oktober op musicalles bij Jeugd Theater School Leiden, in theater Ins Blau.
Waarom ben je op musicalles gegaan?
Mijn vriendin Emma zat er ook op, toen we er een keer langs reden liet de moeder van Emma foto’s zien.
Ik wilde het al heel lang, musical, dans of film, had het al vaak gevraagd aan mijn ouders en toen dacht ik dat vind ik wel leuk
samen met Emma op musicalles.
Ik had al een keer eerder een weekje musicalles gehad in de vakantie. Dat was bij een andere school, ik geloof in Haarlem, een
soort van snelcursus, toen ging ik een week lang iedere dag naar les samen met mijn zus Emily. De les die ik nu heb vind ik
leuker, het is heel gezellig.
Wat doen jullie tijdens de musicalles?
Eerst hebben we 1 uur zang, dan 1 uur dans en dan 1 uur toneel. Soms dansen we ook een beetje tijdens de zangles, of zingen
we tijdens de toneelles. We hebben drie verschillende juffen, de zangjuf zingt ook zelf in musicals, heeft een vriend die dj is,
dus die weet wel veel van muziek. Onze toneeljuf speelt ook zelf in toneelstukken, ze is een goede actrice. In het begin kregen
we een invaljuf omdat onze echte toneeljuf zelf in een stuk moest spelen. De dansjuf geeft pop, geen klassieke dans. Vroeger
heb ik even op ballet gezeten, dat vond ik saai. Deze dansles vind ik wel leuk. Het is vaak wel lang, een uur zonder pauze. Dan
word ik heel moe. Ik vind de toneelles het leukste, dan hoef ik niet zoveel te bewegen.
In mijn groep ben ik de enige die voor het eerste jaar meespeelt, alle andere kinderen hebben al een jaar les gehad. Samen met
Emma heb ik lang doorgezeurd en toen mocht ik meedoen met deze groep.
Treden jullie wel eens op?
We hebben voor de kerstvakantie een voorstelling gehad, dat was leuk. Ik vond het wel jammer dat we alle liedjes snel achter
elkaar moesten zingen, zonder uitrusten. En daarna kwamen de andere groepen, toen moesten we 1 uur en 18 minuten in de
coulissen zitten en heel stil zijn.
Ik zou heel graag met de Voice Kids meedoen, ik heb het dit jaar al geprobeerd en ik ga me volgend jaar weer opgeven. Het
zou super leuk zijn als dat lukt.
We wensen je veel succes Isabelle, als het je lukt gaan we zeker kijken!
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Bureau op zolder
Karlijn Broekhuizen, Warmonderweg
Dertien jaar lang werkte ik als dramadocent in het voortgezet onderwijs. Ik volgde een theateropleiding en de schrijversvakschool. In 2011 startte ik mijn eigen tekstschrijversbureau Bureau op Zolder. Ik schrijf voornamelijk in opdracht, maar mijn vrije werk bestaat onder andere uit het schrijven van musicals voor groep 8. Samen met een componist heb ik nu drie musicals geschreven. De nieuwste musical Burenbattle is, zoals op mijn website te lezen is, nu al
dé hit van 2014!
Acht vragen aan Karlijn over haar werk en creativiteit:
1.
Wat betekent creativiteit voor jou?
Iets heel moois bedenken binnen een bepaald kader. Ik houd van grenzen, als ik iets kleins
moet beschrijven, of in een bepaalde stijl, kan ik heel vrij denken. Dat is de kern: vanuit dat
vrije denken tot iets komen dat mensen ontroert of aan het denken zet. Wat dat betreft ben ik
een moralist, maar hoe verder ik me ontwikkel, hoe meer ik de twijfel toe kan laten.
2.
Hoe doe je inspiratie op?
Dat kan overal zijn. Toneel gaat altijd over mensen en nu heb ik het geluk dat ik die heel veel tegenkom. Op straat, thuis, in
een winkel of in de trein. Ik schrijf vaak woordelijk dialogen mee. Maar ook televisie is een heerlijke bron.
3.
Hoe kom jij het gemakkelijkst op ideeën?
Geen rituelen, geloof ik. Het moet wel rustig zijn, dus ik werk vaak zonder muziek. Ik vind schrijven zwoegen. Voordat de
eerste zin op papier staat, heb ik al zoveel smoezen gebruikt om niet te hoeven schrijven. Maar dan, koffie, een leeg bureau en
een nieuw wit document in Word. Maagdelijk en verschrikkelijk confronterend. Ik geloof dat ik eigenlijk liever herschrijf. Dat
kan ik uren doen.
4.
Hoe werk je een idee uit?
Het liefst werk ik samen met andere creatieve mensen, dan gaat het stromen. Het is belangrijk dat je dat doet bij mensen die je
vertrouwt. Dan pas kan je alle associaties de vrije loop laten.
5.
En hoe komt zo’n musical tot stand?
Eerst maak ik een lijst met ideeën, daar loop ik vaak al langer mee rond. Dan gaan componist Tomas Postema en ik bij elkaar
zitten. Meestal zitten we al snel op een lijn: we moeten er qua muziek en tekst allebei mee uit de voeten kunnen. We zoeken altijd de verbinding met het theater, dit jaar hebben we gekozen voor Shakespeare met een knipoog. Het begint met een sterke
synopsis. Klopt alles dramaturgisch? Daarna bedenken we welke liedjes waar moeten komen, schrijf ik de liedteksten en maakt
Tomas daar muziek bij. En dan volgt het proces van uitwerken, bijschaven, herschrijven, laten lezen aan anderen en weer herschrijven.
6.
Wat is je meest favoriete werk dat je ooit gemaakt hebt?
Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Dat is mijn afstudeerstuk aan de schrijversvakschool Papieren Kinderen, dat ik
onder begeleiding van Esther Gerritsen schreef. In het derde jaar had ik te horen gekregen dat het persoonlijker moest. Toen
heb ik al mijn frustraties over mijn jarenlange vriendschappen in één stuk verwerkt. Het is voor mij een heel intiem visitekaartje geworden.
7.
Wil je iets met je creatieve werk tot uitdrukking brengen?
Ik wil het altijd hebben over mensen die proberen iets na te streven. Het lukt ze natuurlijk nooit om dat doel te halen. Daarvoor
ben ik op zoek naar mensen met een rafelig randje; succesvolle managers doen het niet zo goed op het toneel (of ze moeten natuurlijk een bak met geheimen met zich meedragen).
8.
Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt over creativiteit?
Dat inspiratie niet bestaat. Het is gewoon heel hard werken. En het moet altijd met gevaar voor eigen leven. Je moet wel de
krochten van je ziel in om tot iets waarachtigs te komen.
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Boekenzolder Leiden
Ton Staphorst
Sinds een jaar of drie bevindt zich op de Middelstegracht 38
te Leiden de Boekenzolder, een plek waar menig boekenliefhebber is te vinden. Een van mijn vrienden wees mij op het
bestaan ervan. Voor het themanummer Cultuur van de
Raadsheer mag informatie over deze bijzondere instelling
niet ontbreken, zo bedacht ik.
Na een paar keer vergeefs naar de Middelstegracht te zijn gegaan, had ik de laatste vrijdag van februari beet. De Boekenzolder was open! Een drukte van jewelste daar voor de deur.
Mensen met fietstassen vol boeken om af te leveren en mensen met een stapel boeken op de bagagedrager op weg naar
huis. Op de zolder van een voormalige fabriek zijn behoorlijk
wat boekenwurmen aan het grasduinen. Mijn eerste indruk is
dat ik ben aangeland in een dependance van De Slegte. Wat
een massa boeken. Mijn zoekende blik wordt opgemerkt door
een vriendelijke dame. Zij beantwoordt mijn vragen en leidt
mij rond. Uiteraard stelt zij een verslagje van mijn bezoek op
prijs.
Waar komen al die boeken vandaan? Uitgevers en boekhandelaren brengen geregeld een deel van hun voorraad, maar
het meeste komt van particulieren. Veel mensen willen in dit
tijdperk van e-books en internet van hun boekenvoorraad af.
De totale voorraad bestaat uit 60.000 boeken, allemaal keurig
gerubriceerd. Om maar eens een aantal categorieën te noemen: kinderboeken, thrillers, natuur en milieu, kunst, archi-

tectuur, psychologie, feminisme, theologie. Bijzonder is de
aanzienlijke voorraad Engelse en Franse literatuur. Er zijn
overigens ook boeken in het Japans, Chinees en Russisch.
Leuk is een iglo van boeken, speciaal voor kleine kinderen.
Hoewel er per openingsdag zo tegen de 50 mensen komen die
ongeveer 450 boeken meenemen, komen er meer boeken
binnen dan er uitgaan. Iedereen mag zeven boeken per keer
meenemen. En, heel bijzonder, helemaal gratis! Scholen, bejaardencentra, ziekenhuizen en gevangenissen kunnen zelfs
onbeperkt boeken halen. Sommige bezoekers vallen in de categorie vaste bezoekers: een vader met een kind op de arm,
een vrouw die geïnteresseerd is in Italiaanse boeken, een
kunsthistoricus. Velen pakken eerst een boek van een boekenplank en gaan lekker lezen in de leeshoek.
Een van de oorspronkelijke doelstellingen is om het bezit van
boeken ook mogelijk te maken voor degenen met een krappe
beurs. Tegenwoordig speelt ook het voorkomen van de gang
naar de papierversnipperaar een rol. In de Boekenzolder werken 30 vrijwilligers.
Wie belangstelling heeft voor de Boekenzolder kan zich orienteren op www.BoekenzolderLeiden.nl. Openingstijden zijn
dinsdag van 19-21 uur en donderdag en vrijdag van 13-17
uur.

De bibliobus komt in de wijk
Ton Staphorst
Regelmatig zie ik een grote bus langs mijn huis rijden. De bestuurder draait zijn bus met gemak de Van Ledenberch-straat in,
om waar te eindigen en om wat te doen? Nieuwsgierig als ik ben, ga ik achter de bus aan. Die staat geparkeerd bij de Leidse
Houtschool. De deur staat uitnodigend open. Ik loop naar binnen en kom het volgende te weten.
Het gaat om de bibliobus. De bibliobus is het verlengstuk op
wielen van de bibliotheek aan de Nieuwstraat. De bus komt
eens per week op een vijftal standplaatsen in Leiden: zuidwest (2x), De Laat de Kanterstraat, Zaanstraat en Van Beuningenlaan / Antonie Duycklaan. De bus verschijnt ook bij
ongeveer 26 scholen voor een klassikaal bezoek.
Het aantal kinderen uit de Raadsherenbuurt dat via de bibliobus boeken leent, is vergeleken met de bezoekersaantallen op
de andere standplaatsen beperkt. In de drie kwartier dat ik in
de bus was, trof ik slechts een moeder met twee kinderen
aan; zij kwamen even binnen kijken en waren geen lid. Hoe
komt het dat er zo weinig bezoekers zijn? Aan de collectie
boeken kan het niet liggen. Populaire boeken uit de reeks van
Geronimo Stilton en Het leven van een Loser zijn aanwezig.
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Ook boeken van bekende kinderboekenschrijvers als Paul van Loon en Carrie Slee zijn ruim voorradig. En de collectie rouleert
regelmatig. Voor elk leesniveau zijn boeken aanwezig.
Ook aan de kosten voor het lenen van boeken kan het niet liggen: voor kinderen
tot en met 12 jaar kost het namelijk helemaal niets! Een wat kan je voor dat bedrag verwachten? Per keer mag je acht boeken lenen voor een periode van vier
weken. En als je wilt, kan tot tweemaal toe worden verlengd met ook weer vier
weken per keer.
Aan deskundige ondersteuning kan het ook niet liggen. Als een kind een werkstuk moet maken en niet precies weet welke boeken je daarvoor kunt gebruiken,
staan Kees en Lucille in de bus klaar om hen te helpen. Ook geven zij tekst en
uitleg over de boeken en het leesniveau. De reacties van de kinderen zijn altijd
zeer positief.

Bram Platte met zijn nieuwe boeken

Waarschijnlijk ligt de oorzaak van het geringe bezoek aan de onbekendheid met
het bestaan van de bus en de openingstijden. De bibliobus komt elke donderdag
rond half 4 in onze wijk en staat daar tot een uur of 5. De standplaats is in de
omgeving van de Leidse Houtschool, daar is voor de grote bus een goede parkeermogelijkheid.

…jong geleerd

Zing mee met De Raadsvogels
Rianne Boonstra, Rustenborchdreef, Oegstgeest
Bij het 80-jarig bestaan van de Raadsherenbuurt op 3 september 2005 heeft een ad hoc koor, bestaande uit zo'n 25 Raadsherenbuurtbewoners o.l.v. dirigente Marjan Bults het grootse lustrumfeest luister bijgezet door liederen te zingen die met onze buurt
en het park te maken hadden.
Al snel werd verzocht om (weer) een
buurtkoor op te richten, hetgeen geschiedde. In januari 2006 begonnen
we met ruim 25 mannen en vrouwen
te zingen o.l.v een dirigent van buiten. De mannen vielen na een jaar af
en nu is het buurtenkoor 'de Raadsvogels' een vrouwenkoor. We zingen
dat het een lieve lust is en worden
geregeld gevraagd om in de buurt op
te treden o.a. in het Diaconessenhuis, De Leidse Hout en ook in de
Woutertje Pieterse school. Deze locatie is onze thuisbasis, waar we
eens in de twee weken op woensdag
repeteren.

De samenstelling van het koor is
gedurende de jaren gewijzigd.
Het koor heeft nu nog 19 leden,
waarvan er 7 in de Raadsherenbuurt wonen en 12 in de nabijgelegen buurten.
Wij zijn beslist geen “angry
birds”, maar voelen ons bevoorrecht zo heerlijk te kunnen zingen en zijn ervan overtuigd dat
we hierdoor gezond blijven. Na
elke repetitie fietsen/lopen we
vol energie zingend terug naar
huis.

Zingen is cultuur en goed voor je gezondheid!
Wilt u dit ook ervaren, meldt u dan aan bij Rianne Boonstra:
071-5157135 en 06-2011003
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Dies Griffioen, producent van de Kunstroute
Annet van der Velden
Dies Griffioen (67 jaar) woont in de Van Oldenbarneveltstraat in een van de witte
huizen aan het begin van de straat. Ze is de eerste bewoonster van het huis en
woont er sinds 1989. Sinds een paar jaar is ze kunstenaar en deelt ze een atelier
aan de Haagweg. Tijdens de Kunstroute kunnen mensen werk van zo’n 100
Leidse kunstenaars bekijken. Diegenen met een eigen atelier stellen hun deuren
open voor publiek en de kunstenaars zonder eigen atelier krijgen een expositieruimte van de organisatoren. Dit jaar vindt de Kunstroute plaats op 27 en 28 september, het laatste weekend van de maand. De Kunstroute wordt steeds populairder, zowel bij kunstenaars als bij het publiek. Vorig jaar werden 6500 bezoekers
geteld. De kunstenaars worden geselecteerd, anders worden het er teveel; 20 jaar
geleden meldden zich voor de eerste Kunstroute 18 deelnemers aan, in 2014 ontving de organisatie 125 aanmeldingen van Leidse kunstenaars. En Dies is een
van hen.
Voor veel kunstenaars is de Kunstroute heel belangrijk. Zij zien het als een deadline: ‘dan wordt mijn werk bekeken’. Veel kunstenaars willen hun werk graag verkopen, zij leven van de kunst die ze maken. Andere kunstenaars waaronder Dies maken de meeste kunstobjecten voor
zichzelf. Dies voelt zich niet erg gemakkelijk als kunstkijkers iets willen kopen van haar werk. Ze ziet kunst als een spannend proces; ‘je begint met niks en je weet niet waar ‘t op uit loopt’. Vroeg op de dag komen vooral mannelijke bezoekers die veel herinneringen aan het gebouw op de Haagweg hebben. Zij hebben er ooit op de ambachtsschool gezeten. De ruimte die Dies nu huurt was in gebruik als houtbewerkingslokaal.
Waarom en wanneer is Dies eigenlijk kunstenaar geworden?
Dies werkte als psycholoog bij het ministerie van VWS. Daar ontwikkelde ze beleid en deed onderzoeken die uiteindelijk leiden tot de Centra voor Jeugd en Gezin, een glansrijke carrière. Een paar jaar voor haar pensioen werd ze ziek, zoals ze zelf zegt, haar lichaam was op. Ze is
toen naast haar werk gaan schilderen in Rijnsburg. Na een jaar zeiden ze daar tegen haar dat ze een prima leerling van de vakopleiding van
de kunstacademie Haarlem zou zijn. Vervolgens heeft ze die met goed gevolg doorlopen, het CODA museum in Apeldoorn exposeerde haar
examen werk. Inmiddels had ze een atelier betrokken aan de Haagweg waar ze haar werk maakt. Eerst schilderde ze tot ze het platte vlak te
vlak vond en ruimtelijker ging werken. In haar werk gebruikt ze vaak verschillende technieken. In het schilderij op de foto staat een huis geschilderd met een van dun ijzerdraad gemaakt bed eraan. In de kamer thuis staat een ander schilderij waarvan naast schilderwerk een deel
gehaakt is. Onderdeel van dat werk is een kastje met daarin een fijn schilderijtje. Dies maakt werk met een maatschappelijke boodschap.
En nu heeft Dies de kunstacademie afgerond, een solo-expositie in een museum gehad, een atelier op de Haagweg te midden van andere
kunstenaars, wat wil je nog meer?
Voor het museum in Noordwijk maakt Dies een project over planten en grassen. Ze laat mij wat werk zien. Prachtige tekeningen van planten
en bloemen. Hoe het gebruikt gaat worden weet ze nog niet. Ik twijfel er niet aan, het wordt vast iets bijzonders.

Consumenten van de Kunstroute
Annet van der Velden
Tijdens de Kunstroute kom je op verschillende locaties en zie je wat Leidse kunstenaars maken.
Marieke Vos uit de Van Oldenbarneveltstraat is een van de vele consumenten van de Kunstroute. Ik
vraag haar: “Wat is er zo leuk aan?” Marieke antwoordt: “Ik vind het inspirerend om te zien hoe creatief veel mensen bezig zijn. Voor sommigen is kunst een hobby, anderen leven ervan. Het bezoeken
van kunstenaars in hun werkomgeving vind ik heel bijzonder. Ik ga ieder jaar.”
Marieke van der Velden uit de Van Slingelandtlaan (mijn dochter) was als scholier ook consument van
de Kunstroute. Ook zij is heel enthousiast. “Ik vond de kunstenaars heel aardig en toegankelijk. Kunstenaars stellen hun atelier open voor bezoekers, in het dagelijks leven krijg ik toch niet vaak de kans
om een atelier te bezoeken.”
Marjan Bults uit de Van Oldenbarneveltstraat gaat ieder jaar en vindt de Kunstroute heel inspirerend. “Ik krijg er een heel prettig gevoel van,
het jachtige, materialistische bestaan is ver op de achtergrond. Het intrigeert me, hoe de deelnemers aan die creativiteit komen. Een extra dimensie is natuurlijk het feit, dat er bekenden aan deelnemen. Aan de Haagweg kennen we twee kunstenaressen en in de Caeciliastraat trotseren we ieder jaar alle trappen om in dat schitterende atelier boven de dansschool te kijken en gezellig bij te kletsen.”
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Open Monumentendagen
Annet van der Velden
Tijdens de Leidse Open Monumentendag kan een bezoeker zien hoe Leidse gebouwen er van binnen uitzien. Al sinds jaren
ben ik daarvoor vrijwilliger. Toen mijn kinderen klein waren hielp ik bij het kinderprogramma op de burcht. De laatste jaren
ben ik steeds in een monument. Ik stond in ondermeer kasteel Oud Poelgeest, de judoschool tegenover Hoppezak en het laatste
jaar in het pand Rapenburg 45, een van de mooiste huizen in Leiden. Ik vertel aan bezoekers over de geschiedenis van het huis.
Leiden heeft een rijke historie en prachtige gebouwen. Ik vind het erg leuk om te doen en vind geschiedenis van gebouwen
heel interessant.
De Open Monumentendag in 2014 valt in het weekend van 13 en 14 september.
Een kleine greep uit opengestelde Leidse gebouwen tijdens de Open Monumentendag 2013:
• Academiegebouw, Rapenburg 73. Oorspronkelijk was dit een klooster van de orde der Witte Nonnen.
• Rapenburg 8. Dit voormalige woonhuis was ooit in gebruik als feestzaal onder de naam Maison Prins en Maison Bruyns.
• Meelfabriek De Sleutels, Oosterkerkstraat 18. Hier werd vroeger graan verwerkt tot bloem en hardgries (voor de macaroni).
Vanaf het dak heeft u een geweldig uitzicht over Leiden.
• Hotel De Doelen, Rapenburg 2. Dit pand, dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dienst doet als hotel, is hier in
1640 neergezet in de stijl van het Hollands Classicisme. Binnen wacht u een grote verscheidenheid aan stijlen.
• Stadsgehoorzaal, Breestraat 60. Waar tegenwoordig vooral concerten gehouden worden, was de Stadsgehoorzaal vroeger dé
plaats voor zangavonden, debatavonden, lezingen en vergaderingen; iedereen die ruimte nodig had kon hier terecht.
• Plantsoentheater, Plantsoen 45. In dit prachtige woonhuis uit 1880 worden tegenwoordig regelmatig theatervoorstellingen
gehouden.
• Voormalig ketelhuis Tieleman & Dros, Middelstegracht 36. Aan het einde van de 19e en tot halverwege de 20e eeuw was
Leiden een belangrijke industriestad. Dit ketelhuis van de beroemde conservenfabriek is daar een stille getuige van.

Academiegebouw

Plantsoentheater

Tieleman & Dros

De Leidsche Mondialen
Ton Staphorst
Het Kunstenaarscollectief De Leid-sche
Mondialen heeft via Eelco Brouwer van
Brouwer Garage in de Van Oldenbarneveltstraat kenbaar gemaakt in te zijn voor
een expositie in onze buurt, deels in de
open lucht, deels in genoemde garage, een
en ander in samenwerking met onze
buurtvereniging. Een dergelijke expositie
past natuurlijk mooi in het thema Kunst in
de Kamer!

De Leidsche Mondialen bestaat sinds
1997. Inmiddels zijn 35 kunstenaars aangesloten, onder wie tekenaars, schilders,
fotografen en keramisten. Voorzitter en
medeoprichter is Dick Bakhuizen van den
Brink. Op www.deleidschemondialen.nl
kun je lezen over het ontstaan van het collectief en de aangesloten kunstenaars. Er is
ook een overzicht van de gemaakte kunstwerken.
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Gezocht: een aantal enthousiaste buurtgenoten dat wil meedenken over de totstandkoming en vormgeving van een
dergelijke expositie!
U kunt zich melden bij het bestuur, bij de
redactie of bij schrijver dezes.
(Email)adressen in het colofon.
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Cultuurgebruik per leeftijdscategorie
Annet van der Velden, Jeroen Hiemstra, Ton Staphorst
Hoe maken jonge en niet meer zo heel jonge buurtbewoners gebruik van cultuur?
Annet van der Velden vroeg het aan 4 jongeren van onder de 20, Ton Staphorst stelde dezelfde vragen aan een 50 plusser en Jeroen Hiemstra interviewde een 65+ er; dat werd meer een verhaal.
De respondenten:
Ruby Beek, 17, 6VWO Bonaventura College
Lucas van den Berg, 20, student Civiele Techniek Delft, woont in Leiden
Johan Poort,16. 4e klas Stedelijk Gymnasium Leiden
Nienke van der Velden, 16, 5 VWO Rijnlands Lyceum
Rob van Berge Henegouwen, nog net in de categorie 50-60 jaar
Kees Olsthoorn, in 2013 met pensioen gegaan
De vragen en antwoorden:

Wanneer heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft? Hoe vond je dat?
Ruby
Lucas
Johan
Nienke
Rob

De laatste film die ik zag was tijdens de kerstvakantie. Ik zag the Butler, een goede film..
Jazz-week een paar weken geleden. Leuk en gezellig..
Het beste festival vind ik in de zomer de festivals in de Leidse Hout..
Leids Cabaret Festival, super goed..
Ik heb een museumjaarkaart en daarmee loop ik heel makkelijk een museum binnen, je kunt feitelijk zo doorlopen. In
Leiden bezoek ik vaak het Rijksmuseum van Oudheden en Naturalis. Vooral als er bijzondere tentoonstellingen zijn
leg ik een bezoek af. Overigens, in Amsterdam en Rotterdam ben ik ook regelmatig te vinden.

Welke film heb je het laatst in de bioscoop gezien? Welke film zou jij iedereen aanraden?
Ruby
Lucas
Johan
Nienke
Rob

De films die ik iedereen zou aanraden zijn de films van Harry Potter
The Hobbit, mooie film, duurde lang
Gravity, een goede film en de aanrader is Shawshank Redemption met Morgan Freeman
Deel 2 van the Hunger Games. Na deel 1 heb ik alle boeken van the Hunger Games gelezen
Kort geleden bekeek ik de film The Wolf of Wallstreet. Ik vond het een heel aardige film, het thema sluit aan bij
mijn beroep (ik heb een administratiekantoor). Maar het grote verschil tussen mij en de hoofdpersoon in de
film is dat ik met minder geld tevreden ben en dat ik niet over lijken ga. De film The Colour Purple heeft op mij
een diepe indruk gemaakt, die film moet je gezien hebben.

Welke podiumkunst spreekt je het meest aan? (zang, dans, theater, musical, toneel, moderne/klassieke muziek)
Waarom?
Ruby
Lucas
Johan
Nienke
Rob

Ik ben recent naar een aantal concerten van dj’s geweest. Onder welke podiumkunst valt dat?
Zang, vooral persoonlijke muziek
Moderne muziek omdat de jeugd daar veel in kwijt kan
Theater en dan vooral cabaret. Ik hou ervan om een avond vermaakt te worden en te lachen
Ik houd heel erg van cabaret. Het maakt mij niet uit welke cabarettier/cabarettiere het is. Ik ga bijvoorbeeld net zo
graag naar Claudia de Breij als naar Jochem Myjer.

Wat is jouw favoriete museum (wereldwijd...)? Waarom?
Ruby
Lucas
Johan
Nienke
Rob

16

Mijn favoriete museum is het Gaudi museum in Barcelona
Guggenheim in New York; de architectuur van het gebouw is een bijzondere museumervaring
Moma in New York met een ongelooflijke collectie. Niet alles spreekt me aan maar dat hoeft ook niet
Ik ben net in Auswitch geweest, heel indrukwekkend
Ik vind het Rijksmuseum van Oudheden en Naturalis fantastische musea. Jammer dat Oudheden betrekkelijk
klein is. Hopelijk komt er ooit een groter pand beschikbaar.
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Doe je zelf ook aan zang/dans/toneel/muziek of iets dergelijks? Indien nee, vroeger wel?
Ruby

Zelf dans ik en maak ik muziek. Zondag heb ik nog een danswedstrijd. Ik speel ook veel piano, nu de Turkse
mars van Mozart
Lucas Muziek; ik speel zelf in een jazzbandje
Johan Muziek; als DJ draai ik op feestjes en daarnaast speel ik gitaar in een bandje
Nienke Ik sport heel veel en heb niet veel tijd voor andere dingen. Ik speelde heel veel piano maar de laatste tijd niet zoveel
meer. Wel jammer.
Rob
Momenteel heb ik weinig tijd om van cultuur te genieten. Dat krijg je als je een eigen bedrijf hebt. Maar, als ik
met pensioen ben, ga ik volop genieten. Ik verheug me op het bijwonen van concerten, opera en operette.
En dan nu het verhaal van Kees: Genieten van het goede leven!
Pensionado Kees is na zijn pensionering absoluut niet in een ‘zwart gat’ gevallen. Zojuist samen met partner José
Niekus teruggekomen van een mooie vakantie op Cyprus, vertelt hij over zijn ervaring met het culturele aanbod in Leiden.
“We bezoeken nu nog vaker Leidse culturele instellingen dan voor onze pensionering. In het Kijkhuis en andere bioscopen van het wijlen ondernemer Jan Boer zien we maandelijks een aantal goede films”. De Stadsgehoorzaal, Leidse
Schouwburg en ‘Ins Blau’ aan de Haagweg zijn andere plekken waar Kees regelmatig nieuwe voorstellingen en exposities bekijkt. In het Museum van Oudheden is hij nog onlangs naar de expositie ‘Petra’, over de historische stad in Jordanië geweest. De museumjaarkaart is daarbij een mooi hulpmiddel om zo’n expositie te bezoeken, die is de investering
meer dan waard gebleken.
Verder volgen Kees en José nog een cursus ‘Kunst in Context’ via de Leidse Universiteit. Via de organisatie HOVO (Hoger
Onderwijs voor Ouderen) bezoeken ze de colleges in het Pieter de Lacourtgebouw; het volgende college heeft als onderwerp het ‘neoclassicisme’.
‘Wat mist er nog op cultureel aanbod in Leiden?’ Poppodium LVC is niet meer, QBus op de Middelstegracht is geen reëel
alternatief, maar als het goed is, komt daar binnenkort het nieuwe muziekcentrum 'De Nobel’ (bij de Lammermarkt,
naast de Lakenhal) voor in de plaats, zegt Kees.
Als afsluiting van het gesprek laat Kees de schilderijen van oud-buurtgenoot Truus Serdijn zien die op proef in de
woonkamer staan. ‘Welke moeten we aan de muur in de woonkamer hangen?’. Na een aantal schilderijwisselingen zijn
José en Kees er wel uit, zie hier hun keuze!
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Cultuurgebruik van de redacteuren
Ook de leden van de redactie kregen een vraag over hun gebruik van cultuur. Dezelfde vraag die altijd voorkomt in het
Kettinginterview: Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?

Jeroen Hiemstra zegt: laat maar zitten, ik heb ook bewust geen Facebook, aangezien ik het niet (te vaak)
over mezelf wil hebben.

Ton Staphorst houdt zich keurig aan de gestelde vraag: Begin februari woonde ik de Winterreise van Franz Schubert bij, gezongen door
Kees van der Zwet met begeleiding door Wim Boor. Het concert vond
plaats in de Cultuurzaal van Sijthoff.

18
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Terug naar Oegstgeest
Zowel het lezen als het schrijven van
boeken zijn uitingen van cultuur, het
thema van deze Raadsheer. In dat kader
zocht Jeroen Hiemstra naar plaatsen in
“Terug naar Oegstgeest” van Jan Wolkers waar de Raadsherenbuurt wordt genoemd. Op pagina 81 vond hij deze passage:
“Het was ook een hele overgang, van de
school die daar half verscholen lag tussen
de bossen, naar dat lelijke bakstenen gebouw in een doodlopende zijstraat van
de keurige Rijnsburgerweg. Op de hoek
van die zijstraat was op een blinde muur
van de kruidenierswinkel van Ledenberg
met grijze verf een grote springende bok

geschilderd tegen een donkerrode cirkel. Eronder stond in zwarte letters: SPRINGBOK
& PERLIMOEN – DE KAAPSCHE
WIJNEN. Als je de denkbeeldige lijn die de
bok omhoog springend afgelegd had, tot aan
de grond volgde, moest hij midden uit de
school zijn weggesprongen.”
Dat “lelijke bakstenen gebouw” is de Leidse
Houtschool, de doodlopende zijstraat is de
Adriaan Pauwstraat en in de winkel zit nu
Wout Bergers Sport.
Zou het een idee zijn om op die blinde muur
de door Wolkers beschreven tekening in oude
glorie te herstellen?!

Cultuur van de open straat
Janny van Nieuwkoop
In februari ging onze Van Oldenbarneveltstraat open: Liander ging een nieuwe hoogspanningsleiding leggen. De aankondigingsbrief kwam 3 dagen later, nadat diverse bewoners hadden gebeld wat er aan de hand was (de gemeente wist
van niks). Over de op het laatste nippertje verkeerd geplaatste parkeerverbodsborden zullen we het maar niet hebben.
Wel hierbij een aantal beelden van de manier waarop de bewoners met de werkzaamheden werden geconfronteerd.
Geen cultureel hoogstandje…
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Het Leidse Hout theater
Ritsaert Mulderije, Johan de Wittstraat, geïnterviewd door Annet van der Velden
De Theaterwerkgroep van onze buurtvereniging organiseert
al meer dan 20 jaar een theatervoorstelling voor kinderen in
de Leidse Hout. Je vindt het theater als je aan de ingang aan
de Van Slingelandtlaan de Leidse Hout ingaat en helemaal
doorloopt tot aan het einde. Het is een grashelling met een
natuurpodium ervoor, afgescheiden door een vijver. Die
vijver en de bomen rondom zorgen voor een verrassende
akoestiek. Ieder jaar op de 1e zondag na de schoolvakanties,
als onderdeel van het feestweekend van de buurt, treedt
daar een kindertheatergroep op. Een bestuur, bestaande uit
mensen uit de buurt, bepaalt wie er komt optreden en organiseert het. Naast Ritsaert zitten Wendy Langeveld en Maurits van der Vorst in het bestuur. Dorothée Albers is er net
uitgegaan en voor haar in de plaats komt Karlijn Krijgsman.
Vanzelfsprekend hebben deze bestuursleden zelf kinderen
die naar het Leidse Hout theater gaan, het zijn “ervaringsdeskundigen”.
De locatie van het theater is prachtig en bijzonder; slechts
op een paar andere plekken in Nederland is een vergelijkbaar buitentheater. Volgens Nellerike, de vrouw van
Ritsaert, die als theatermaker enkele keren zelf in dit verband in het Leidse Hout theater heeft opgetreden (Vet Kindercabaret), voelt het heel bijzonder om daar te spelen, het
heeft een grote mate van intimiteit, dit kleinschalige “groene theatertje”.
De plek verdient het om veel vaker gebruikt te worden. Gelukkig organiseren de Vrienden van de Leidse Hout er ook
(muziek)voorstellingen.

De theaterwerkgroep is ooit klein begonnen. De eerste jaren
werd er louter voor de buurtkinderen theater gemaakt. Tijdens de laatste voorstellingen was de grashelling enorm
goed bezet. Het theater is nu opgenomen in de vakantiepas
die alle schoolkinderen uit de regio krijgen en dat is te merken. Een grote groep kinderen van buiten de buurt komt nu
op de voorstellingen af en dat is alleen maar feestelijker.
Een paar jaar geleden vond het theater plaats op het Rozenpleintje. Waarom, was er iets mis met het theater in de
Leidse Hout? Nee hoor, dat was gewoon omdat de theatergroep een auto gebruikte die waarschijnlijk was komen vast
te zitten in de coulissen van boompjes in het park. De jaren
erna en ook dit jaar zal de voorstelling weer gewoon in het
Leidse Hout theater plaatsvinden.
Op de vraag of er buurten in Leiden zijn waar vergelijkbare
activiteiten plaatsvinden, vertelt Nellerike van haar optreden in de burgemeesters/professo-renwijk. Daar hebben ze
een heel knus huiskamertheaterfestival. Sommige huizen
bieden theater voor kinderen tussen de schuifdeuren, andere
huizen richten zich op volwassenen.
Tot slot : Welke vorm van cultuur heeft Ritsaert zelf recent
gebruikt in Leiden? Droog Brood en de Ashton Brothers
(cabaret/kleinkunst) in de Leidse Schouwburg. Nellerike
noemt ook nog het Leids Cabaret Festival en de try outs in
Scheltema. Wat heeft Leiden toch veel te bieden op cultureel gebied!

Zomerprogramma Leidse Hout
13 april
1 juni
4 juli
20 juli

20

Leidse Houtloop: 5, 10 of 15 km, (laag) inschrijfgeld
Summerjazz: lentetickets €14,50. zomertickets € 18,50
Leidse Hout Festival: licht klassieke muziek in het openluchttheater, uitgangscollecte
Werfpop: gerund door vrijwilligers, toegang gratis
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Zondagmiddagconcerten in
De Waterlelie
Aanvang13.30 uur

Meer informatie op www.vriendenvandeleidsehout.nl

11 mei:
18 mei:
25 mei:
08 juni:
15 juni:
22 juni:
29 juni:
06 juli:
13 juli:

Amigo Stageband
Blazersensemble Divertimento
Muziekvereniging Tamarco
Muziekvereniging Nieuw Leven
Harmoniekapel Werkmans Wilskracht
Oost-Europa Koor Mila
Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek
Kinderkoor Leidse Koorschool
BplusC Jeugdkoor
Muziekvereniging De Burcht
Leids Harmonie Orkest

Wie helpt?
De Stichting Muziek Leidse Hout (SMLH) organiseert jaarlijks
van half mei tot half september een serie zondagmiddagconcerten rond de Waterlelie in de Leidse Hout.
Om een en ander goed te laten verlopen zijn tijdens de concerten
twee mensen van de Stichting aanwezig. Zij introduceren het ensemble, verzorgen het meubilair, voorzien de muzikanten van
een drankje in de pauze en sluiten de middag af.De SMLH is onderdeel van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout. De
vereniging heeft alléén onbetaalde medewerkers.

Graag komen we in contact met buurtgenoten die
de groep die de zondagmiddagconcerten verzorgt
één of meerdere zondagen willen komen versterken.
Aanmelding wordt graag ingewacht door
Werner Hendriks, coördinator.
hendrikswerner@hotmail.com
06-50526176.

www.deleidsehout.nl
De RAADSHEER nr. 1 – April 2014
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World Jamboree 2015
Friso van Hemert, Rijnsburgerweg
In 2015 ga ik mee met scouting op de World Jamboree. En ik zou graag wat meer informatie
geven daarover en er geld voor verdienen om mee te gaan.
De World Jamboree is om het af te korten eigenlijk een groot kamp voor scouts (11 t/m 15
jaar) over de hele wereld. In 2015 is het in Japan.
Ik zou graag willen werken of klusjes doen voor geld om naar Japan te kunnen zoals ik al eerder zei, dus als u een klusje of iets in die richting heeft kunt u me sms’en op 06-43799322 (het
liefst sms’en omdat ik ook school heb en dan komt bellen soms niet goed uit). U kunt ook doneren (dat is natuurlijk meer dan welkom) op mijn Japan rekening t.n.v. F. J. van Hemert
NL53 INGB 0003 5162 86
Als u het nog interessant vindt, kunt u kijken op https://wj.scouting.nl/
En als u uw kind op wil geven voor scouting kunt u kijken op
http://www.franciscusgroep.nl/site/ (het is een hele leuke groep, ik zit
er zelf ook in). Als u over scouting Nederland algemeen iets wil weten
kunt u kijken op https://www.scouting.nl/
Met dank en groet,
Friso van Hemert
Naschrift van de redactie:
Als het doorgaat en Friso inderdaad naar Japan gaat,
zal hij daarover verslag doen in de Raadsheer!

Wist U dat ...
 Marianne Reijnhoudt uit de Fagel-  Op 14 maart de prijzen werden uitJanny van Nieuwkoop er bijgaande
straat op 10 december 2013, de Dag
gereikt aan de winnaars van de Bolfoto’s maakte?
van de Rechten van de Mens, namens
lenstreek Boekenweek? En dat de
Amnesty International de prijzen uithoofdprijs bestond uit een cursus
reikte voor de tekenwedstrijd, die
creatief schrijven (via K&O Oegstwerd gehouden op 20 november, de
geest) van Dorothée Albers uit de JoDag van de Rechten van het Kind?
han de Wittstraat?
Vijf jongelui kregen een T-shirt met
hun eigen tekening erop geprint. De  Ook op 14 maart in De Leidse Hout
Bank op de grote weide
feestelijke gebeurtenis vond plaats in
kunstwerken werden onthuld door
de Leo Kannerschool in Oegstgeest,
wethouder Frank de Wit en Huub
de eerste school die meedeed aan
Frencken, voorzitter van de Vereni“Tekenen voor Amnesty”.
ging van Vrienden van de Leidse
Hout? De banken zijn geschilderd
 Op 2 februari de dames van “Leiden
door leerlingen van het Bonaventura
Krantz-Bank
Informatiebord
1” in Maassluis kampioen zaalhockey
College Boerhaavelaan? Er in de
werden? Onder hen Nienke van der
bank aan het eind van de grote  Op 11 april ColleVelden uit de Van Slingelandtlaan.
speelweide binnen 24 uur een begium Musicum Den Haag optreedt in
Volgend jaar speelt het team in de
schadiging was gekrast? Huub derde serie kamermuziekconcerten in
eerste klasse!
halve terecht sprak van “een hufter”?
de Pauluskerk? Bach, Telemann en
De informatieborden en de banken
Quantz op blokfluit, barokhobo, ba Er voor de lezing over de moord op
mogelijk werden gemaakt door het
rokcello en klavecimbel. Aanvang
de gebroeders De Witt op 9 februari
legaat van mevrouw M.A. van Rijcke20.15 uur.
bij Dick Langbroek, uiteraard in de
vorsel-Krantz, de dochter van een
Johan de Wittstraat, maar 3 aanmelvan de stichters van het park? Daar-  Op 25 april Jan Willem Coebergh uit
dingen waren? De lezing derhalve is
om een herinneringsplaquette is
de Van Ledenberchstraat, bijzonder
afgelast?
aangebracht in de zogenaamde
hoogleraar met de leeropdracht
“Krantz-bank” bij de grote vijver?
Kankersurveillance vanwege het In-
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tegraal Kanercentrum Nederland,
zijn afscheidscollege “Hoezo registrerenderwijs…”zal geven aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam?
 Het activiteitencentrum Jottem uit
Oegstgeest een actie is begonnen om
een puppy aan te schaffen, dat tot
blindengeleidehond zal worden opgeleid? Ze verzamelen daarvoor de
doppen van plastic flessen en hebben
er onvoorstelbaar veel nodig. Voor 1

kg doppen, waar er ongeveer 400 in
eens in huis, hoe veel verpakkingen
zitten, vangen ze 22 cent. U begrijpt,
een plastic dop hebben: frisdranken,
dat dat alleen maar gaat lukken als
melk en joghurt, schoonmaakmiddeiedereen meewerkt. Het is een kleine
len, tandpasta, sapjes: steun deze acmoeite: in plaats van in de oranje Hetie!
ro-zak, waar u toch al alle plastic
verpakkingen in doet (als het goed  We in 2015 het 90 jarig bestaan van
is!), bewaart u de doppen even apart.
de buurtvereniging vieren? We hoEn als het de moeite waard is, brengt
pen dat het net zo leuk wordt als het
u ze naar Jottem, Louise de Covorige lustrum? Vrijwilligers zich
lignylaan 29, Oegstgeest; dat kan elke
graag mogen melden bij het bestuur?
werkdag van 9.00 ot 16.30 uur. Kijk

Onbeheerde fiets gevonden
Op het garageplein achter de oneven
nummers van de Fagelstraat is een onbeheerde fiets gevonden.
Merk: Roam Special Cycles,,
Rood frame, zilverkleurige plastic spatborden. Grootte: tussen kinderfiets en
volwassenenfiets in. Opvallend lage instap. Volgens etiket op achterspatbord

De RAADSHEER nr. 1 – April 2014

gekocht bij Bike Totaal, Geverstraat 43, Oegstgeest. Bike Totaal kan niet terugvinden door
wie de fiets is gekocht. De fiets heeft een paar
weken aan het begin van de doorgang vanaf
de Van Oldenbarneveltstraat naar het garageplein gestaan. Door de eigenaar af te halen op
Fagelstraat 23, tel. 5153994.
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COLOFON
Minibuurtgids

»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:
Bezorging:

Pleun Broekhuizen, Warmonderweg
Bastiaan Tan, Daniël Tan, Timo van
Luyn, Van Oldebarneveltstraat



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



Andrea Schröder

Opmaak
Fagelstraat 42, tel. 522 5491

Dorien Gruppelaar









Bestuur




Voorzitter
Fagelstraat 49, tel. 06-49945016





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



Karlijn Broekhuizen

Warmonderweg 7, tel. 512 4838



www.raadsherenbuurt.nl
webmaster: zie onder Bestuur



Website
Minke Holleman
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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. 517 6596
Werkgroep Leidse Hout Theater:
Karlijn Krijgsman, contactpersoon
Hogerbeetsstraat 6, tel. 06-48133901
Werkgroep Nieuweroord:
Marijke van Dobben de Bruijn,
Warmonderweg 1, tel. 517 3657
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
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