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V A N  D E  R E D A C T I E  

 

Na de warmste decembermaand ooit en een ongekend 

warm begin van januari was het niet zo vreemd, dat er toen 

al sneeuwklokjes bloeiden, het fluitenkruid boven de grond 

kwam en ook de bloembollen enthousiast kwamen kijken 

wat er gebeurde. Dat was in 2015 zelfs in april nog niet aan 

de orde. Het klimaat is volop in beweging en de natuur ook.  

Ook in de Raadsherenbuurt is het één en al beweging. Ver-

huizingen zijn aan de orde van de dag. Er werden ineens 

allemaal nieuwe kappen gemonteerd op de straatlantaarns. 

Perfecte trottoirs worden opgepakt, weggehaald en duizen-

den nieuwe tegels gelegd. Afvalcontainers veranderen van 

eigenaar. De app Nextdoor Raadsherenbuurt is opgericht 

en groeit als kool.  

Ook deze Raadsheer staat in het teken van beweging. 

Diverse sporten en sportbeoefenaars worden belicht, onze 

drukkerij komt aan bod, koken voor vluchtelingen, be-

wegingswetenschappen en de buurtcolumn gaat over de 

Vespa, de beweeglijke “wesp”. Ook uw redacteuren geven 

u een kijkje in hun bewegingswereld.  

Over redacteuren gesproken: wij zouden heel graag een 

collega willen hebben uit de straten die steevast minder in 

beeld zijn: Houtlaan, Antonie Duyckstraat, Paulus Buys-

straat en Adriaan Pauwstraat. Wie van de bewoners zou het 

leuk vinden om ons team te komen versterken en de weder-

waardigheden uit eigen omgeving in te brengen? Want het 

kan niet zo zijn, dat alles alleen maar gebeurt in de Johan 

de Wittstraat, de Fagelstraat of de Van Oldenbarnevelt-

straat. Het kost 4x per jaar even wat tijd, maar daar staan 

heel gezellige en informatieve vergaderingen tegenover, 

afwisselend bij een der redacteuren thuis. Zo leer je meer 

mensen kennen en nog meer van je buurt te gaan houden. 

Mail ons!  redactieraadsheer@hotmail.nl 

Naar hetzelfde adres kunt u uw zeer gewaardeerde bijdrage 

sturen voor de zomereditie, die begin juli uitkomt. 

Het thema daarvan is: “Veiligheid “. Te denken valt aan in-

braakpreventie, afwezigheid tijdens vakantie, 30 km zone, 

gladheid, obstakels op de stoep, EHBO, goede verlichting 

op de fiets, niet parkeren op een hoek, maar natuurlijk ook 

aan veiligheid binnenshuis. U kunt alles wat u daarover 

kwijt wilt insturen tot 16 mei. 

Rest mij, u allen mooie Paasdagen toe te wensen en veel 

leesplezier met deze Raadsheer. 

 

Janny van Nieuwkoop  
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»DE RAADSHEER« in kleur?  

Op papier is dat helaas onbetaalbaar.  

Maar in de online versie via www.raadsherenbuurt.nl zijn wel 

alle foto’s in kleur. Alle Raadsheren vanaf december 2007 

kunt u daar vinden en nog eens nalezen. 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
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Buurt in beweging 
Karlijn Broekhuizen 

 

Als je een huis koopt in de Raadsherenbuurt, ben je op 

alles voorbereid: leuke buren, de mogelijkheid voor het 

winnen van de Gouden Stamper, altijd gratis parkeren 

voor de deur en wakker worden met zingende vogels in 

je achtertuin. Waar je geen rekening mee houdt, is dat 

dit een buurt in beweging is. En dat vertaalt zich figuur-

lijk in nieuwe lantaarnpaalkappen, aangeheelde stoep-

randen en het op handen zijnde betaald parkeren, maar 

ook letterlijk in de hordes joggers die je huis passeren 

op weg naar De Leidse Hout. Door de week blijft de 

schade beperkt tot de ochtend- en avonduren, maar in 

het weekend komen ze op alle momenten van de dag, 

in alle soorten en maten voorbij: solo, in een hoog tem-

po en professioneel gekleed (de vroege lichting), in 

groepsverband met attributen (veel vrouwen), sjokkend 

/ snelwandelend, aangemoedigd door de app Evy (de 

vijf uur shift). Het is een kleurrijk geheel dat de bevol-

king van de Raadsherenbuurt op piekmomenten ver-

dubbelt.  

Maar ook als buurtvereniging zijn we natuurlijk altijd 

in beweging. Met onze activiteiten, die ook de komen-

de periode weer voor de deur staan.  

Op woensdag 27 april hebben we weer de leukste vrij-

markt van heel Leiden. Vanaf 16.00 uur mogen alle 

kinderen hun kleedjes rond het Rozenpleintje buiten 

leggen en de ouders een borrel komen drinken.  

En al behoort De Leidse Hout officieel niet tot onze 

buurt, het is toch een beetje onze achtertuin. Op za-

terdag 21 mei vindt SummerJazz plaats en op zondag 

17 juli Werfpop. Daarnaast zal er naar alle waarschijn-

lijkheid weer een zomerprogramma zijn in het open-

luchttheater en vindt daar eind augustus weer een 

kindervoorstelling plaats. We houden u via de website 

en e-mail op de hoogte.  

Goed, hardlopers en aanverwante sporters:  

geniet van de lente!  
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Ketting-Interview 

Ine Wiersma, Fagelstraat 
 

1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsheren–

buurt komen wonen ? 

We zijn in mei 1986 met z’n tweeën in de Fagel-

straat komen wonen. We woonden – heel leuk – op 

de Hooglandsekerkgracht maar met een kind op 

komst leek wonen buiten het centrum toch wel net 

even aantrekkelijker. Met de straat uit De Leidse 

Hout in … dat was en is nog steeds geweldig! 

 

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

Ons huis had al geen originele details meer toen we 

er kwamen wonen, dus helaas … maar met de af-

wisselende buitengevels, de ronde en de vierkante 

erkers, blijft de Fagelstraat een plaatje!  

 

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit ? 

Ik heb niet zozeer één favoriete activiteit; het 

waardevolle en bijzondere van deze buurt is vooral 

dat de bewoners van de buurt actief blijven om de 

verschillende buurtactiviteiten én zo af en toe te ver-

nieuwen én in stand te houden. Eén van de redenen 

waarom de Raadsherenbuurt zo aantrekkelijk is 

voor alle generaties bewoners. 

 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om 

de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou 

jij dat dan doen ? 

Ik zou vooral inzetten op verbeteren van straatlicht 

en wegdek. Waarom alleen verlichting aan 1 kant 

van de straat, zoals in de Fagelstraat? En het weg-

dek/het asfalt van de Van Slingelandtlaan is al jaren 

aan vernieuwing toe…… 

 

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

over ? 

Ik reis met de trein op en neer naar Rotterdam CS, 

uit en thuis (fiets hier en lopen daar) is dat circa een 

uur. 

 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik ge-

maakt van wat Leiden aan cultuur te bieden 

heeft ? 

De tijd ontbreekt om heel veel gebruik te maken van 

wat Leiden aan cultuur heeft te bieden, maar eind 

januari ben ik nog naar de Schouwburg geweest, 

Don Giovanni van de Barokopera Amsterdam.  

Sowieso een boeiende opvoering omdat ver-

schillende interpretaties van Don Giovanni met 

elkaar verweven waren. maar ook omdat het koor 

van buurtgenoot Rob Grootenhuis in het slotkoor 

meedeed vanaf de balcons. 

 

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

en hoe lang doe je daar over ? 

Al jaar en dag De Volkskrant en de treinreis naar 

Rotterdam is net lang genoeg om de krant (tegen-

woordig op de iPad) redelijk gelezen te hebben en te 

weten of er voor de terugreis nog iets over is of dat 

die aan ander leesvoer besteed kan worden. Daar-

naast komt via uitruil met de overburen de NRC 

regelmatig in huis. 

 

8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Be-

weging ) van deze Raadsheer leest ? 

Wandelen en fietsen … je kunt heel gemakkelijk 

kleine en grote rondes wandelen door de groene 

“oases” in en om de buurt aan elkaar te knopen 

(Leidse Hout, Oud Poelgeest, de Heemtuin, Bos van 

Bosman, het Zonneveld, het groen rondom Ende-

geest). Op de fiets geldt hetzelfde via Katwijk, 

Noordwijk, Wassenaar door het kustlandschap en 

(noord)oost door het plassen- en weilandenland-

schap. Goed vooruitzicht nu het voorjaar op komst 

is! 

Dichterbij huis denk ik aan het Zonneveld, want 

tuinieren geeft ook veel beweging. 

 

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

tuurlijk willen we ook je antwoord graag 

vernemen. 

Met de volgende reorganisatie op komst zal mijn 

werkzame bestaan tussen nu en x maanden er zonder 

meer anders uit zien. En dat zou ook weleens niet 

meer werken in kunnen houden! Dat levert heel veel 

vragen op waarbij het nog niet zo simpel is de ant-

woorden te geven. Het is wel weer een boeiende fase 

van het leven en ik ben nu alleen maar heel be-

nieuwd hoe dit er over een tijdje uitziet!  

 

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden 

en waarom heb je haar / hem gekozen ? 

Ik geef de pen door aan José Niekus, Fagelstraat 13, 

vriendin en medetuinier op het Zonneveld. 
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OUD PAPIER ACTIE  (OPA) 
 

Plaatsen Ophalen 

donderdag 7 april 2016 maandag 11 april 2016 

donderdag 6 mei 2016 maandag 9 mei 2016 

donderdag 2 juni 2016 maandag 6 juni 2016 

donderdag 7 juli 2016 maandag 11 juli 2016 

 

Tot onze spijt heeft de gemeente Leiden besloten om met ingang van 2016 de subsidie op oud papier stop te zetten. 

Gelukkig wil Vliko, de afnemer, nog steeds betalen voor de inhoud van OPA en de containers om niet plaatsen. 

Zolang er tenminste voldoende aanbod blijkt te zijn. Breng dus allemaal al uw oude papier iedere maand (behalve 

augustus) naar de, desnoods grotere, container in de Johan de Wittstraat! 

Alsof u dat al wist: in januari puilde de container uit, sterker nog, er stonden zelfs dozen papier naast. Dat is nu ook 

weer niet de bedoeling, want nu moest Rob Grootenhuis samen met de ophaalmeneer een half uur sjouwen en doen 

om alles er netjes in te krijgen. Maak dus alstublieft lege dozen plat en als dat moeilijk gaat (bananendozen bij-

voorbeeld), vul ze dan zoveel mogelijk met papier. 

Als u nu direct even bovenstaande data noteert op uw papieren kalender of invoert in uw mobiele telefoon, tablet of 

digitale agenda, dan kunt u OPA niet vergeten.  

De opbrengst van 2015 was met 8220 kg bijna 600 kg meer dan in 2014 (7660 kg) en daardoor steeg de opbrengst 

met 7% naar € 328,80 (€306,40). Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 maart kunt u meebeslissen over 

het goede doel, waaraan het geld zal worden besteed. 

 

?? Ik zie, ik zie…?

Allereerst moeten wij bekennen, dat de beschrijving van de witte T aan 

sommige huizen in de buurt (zoekfoto oktober 2015) niet (geheel) correct was. 

Ruurd Kok uit de Hogerbeetsstraat stuurde ons een aanvulling/correctie: “De 

witte T’s die als kleine oorlogsrelicten op diverse plaatsen in de buurt bewaard 

zijn gebleven (o.a. Johan de Wittstraat 41 en ook Kagerstraat en vooral Rijns-

burgerweg), zijn niet aangebracht op last van de Duitse bezetter in de zomer 

van 1944, maar al in voorjaar van 1943 in opdracht van de Leidse burgemeester als hoofd van de 

Luchtbeschermingsdienst. Zie bijgevoegde aankondiging in de Leidsche Courant van 16 maart 1943, 

waarin zelfs de afmetingen van de letter worden beschreven.  

De T’s hebben dan ook niets te maken met een Duitse angst voor de geallieerde invasie, maar met een 

betere bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.  

Zie ook: http://www.onderduikers.nl/?p=933” 

 

De oplossing van de zoekfoto 

van december 2015 luidt: dat 

was een regenpijp-inklim-be-

veiliging in de Van Ledenberch-

straat tegenover nr.8.  

Helaas zijn er ook deze keer helemaal geen oplossingen 

ingestuurd. Omdat de oplossingen steeds weer inzicht 

geven in een klein of groter detail van de Raadsheren-

buurt, plaatsen we toch een nieuwe opgave van Jeroen 

Hiemstra. Hij vindt wel, dat er beter gezocht moet wor-

den, dus iedereen gauw kijken waar het nieuwe zoek-

plaatje is geschoten. 

Naast het aangeven van 

de exacte locatie zijn 

extra punten te verdienen 

door te vermelden wat er 

nu eigenlijk op de foto 

staat (wat is of was de 

functie van dit kastje?). 

Uit alle juiste inzendingen die voor 16 mei binnen zijn, 

wordt geloot wie de prijs mag gaan ophalen bij Wout 

Bergers Sport aan de Rijnsburgerweg.  

Stuur je oplossing naar redactieraadsheer@hotmail.nl. 

 

De oude zoekfoto De nieuwe zoekfoto 

Sponsored by:    

http://www.onderduikers.nl/?p=933
mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
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Eropuit met de Vespa 
Nico Koek, buurtcolumnist 

 

Vespe truccate, anni ’60, girano in centro sfiorando i 90, 

rosse di fuoco, comincia la danza (...) 

Dammi una Special, l’estate che avanza…. 
[Opgevoerde Vespa’s, jaren zestig, rijdend door de stad, tegen de negentig per uur, 

vuurrood van kleur, laat de dans beginnen (…) 

Geef me een Special - de zomer komt eraan…] 

 

…zo begint het lied van de 

Vespa 50 special, van de 

popgroep LUNAPOP, dat 

bij veel Italianen een nos-

talgisch gevoel oproept: 

op je rode Vespa Special door de stad scheuren als het 

zomer wordt.                                           

De Vespa scooter is één van de meest bekende pro-

ducten van de Italiaanse naoorlogse industrie. Het oor-

spronkelijke ontwerp was van de aeronautisch inge-

nieur Corradino D’Acanio, die al vóór de Tweede We-

reldoorlog een prototype had ontwikkeld voor  de Piag-

gio fabriek.  

Na de oorlog kon Piaggio het werk aan de Vespa weer 

oppakken. De merknaam ‘Vespa’ schijnt bij 

toeval te zijn ontstaan, toen directeur 

Enrico Piaggio  bij het zien van het 

eerste ontwerp uitriep: “sembra 

una vespa!” [het lijkt wel een 

wesp!].  

Die naam paste goed bij het brom-

mende geluid en de ronde vormen 

van het nieuwe voertuig. Het was 

gebouwd op een frame met een hand-

vatstuur en de motor – boven op het achter-

wiel - was afgeschermd. Door de simpele besturing was 

de Vespa geschikt voor mannen en vrouwen, je kon ook 

nog een passagier meenemen en je kleren bleven 

schoon. 

De Vespa bleek direct een succes. In 1946 werden er 

ruim 2000 verkocht, een jaar later vijf maal zoveel. 

Voor de oorspronkelijke prijs van 68.000 lire moest een 

kantoorbeambte vele maanden werken. 

Een afbetalingssysteem bleek de oplossing en een 

belangrijke stimulans van de verkoop. Eind 1949 

kwam de productie al op 35.000 exemplaren. Samen 

met zijn soortgenoot de Ape [=Bij] - het driewielige 

vrachtautootje - was de Vespa een eerste impuls voor 

de motorisering  van de Italiaanse gewone man.  

Maar anders dan de Ape werd de Vespa meer dan een 

eenvoudig vervoermiddel. Fel gekleurde flitsende mo-

dellen, zoals de 50 Special, en een hogere snelheid ga-

ven de berijder een bevrijdend levensgevoel: 

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi  - 

la scuola non va... ma ho una Vespa 

una donna non ho.ma ho una Vespa - domenica è già... 

e una Vespa mi porterà... fuori città. 

[Met een Vespa Special verdwijnen al je problemen , 

op school gaat het niet, maar ik heb een Vespa. 

Ik heb geen meisje, maar wel een Vespa. Het is zondag 

en een Vespa brengt me... naar buiten] 

Ook in Nederland maakte de Vespa een succesvolle 

entree, hoewel de Italiaanse scooter in de jaren zestig 

moest concurreren met Berini’s, Kreidlers, en Puchs. 

Maar de Vespa had wél een eigen Nederlands lied: Op 

m’n Vespa, van DJ Bompa & de Mens, gezongen met  

een Brabantse tongval. Het is toch wat aardser van toon 

dan het Italiaanse lied…  

Op mijn Vespa rijd ik hele dagen rond, 

op mijn Vespa rijd ik de stenen uit de 

grond 

En als ik ga stappen, hoef ik niet 

meer te trappen. 

Gas erop en naar ’t café. 

En na een avond beesten, en 

gezellig feesten, 

neem ik weer een meissie mee. 

Naast een succesvol industrieel product – 

wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 15 miljoen 

verkocht -  werd de Vespa ook hét icoon van het 

Italiaanse design. Vespa’s spelen een rol in iedere 

Italiaanse film. Het, ook nu nog, karakteristieke beeld 

van rijen geparkeerde Vespa’s in een willekeurige 

Italiaanse stad is overbekend. Een Vespa symboliseert 

eigenlijk het hele Italiaanse leven.  

E una Vespa mi porterà.... fuori città! 
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Op bezoek bij onze 

drukkerij  

Janny van Nieuwkoop 
 
“Daar is de Raadsvrouw”. Zo word ik welkom geheten in drukkerij MoBi, 

waar de Raadsheer zijn finale vorm bereikt. Ik spreek er met Maarten van 

den Hoonaard, coördinator productie.  

‘MoBi’ klinkt als mobiel, bewegelijk en dat is het bedrijf ook. 

Sinds 2,5 jaar is deze unieke samenwerking tussen GGZ en het bedrijfsleven gevestigd in een ruim pand aan de 

Rooseveltstraat. MoBi is een combinatie van voormalig Reprocentrum Movens en drukkerij De Bink. 

Er werken ongeveer 50 mensen met een beperking, afkomstig uit de Wajong, de WMO of het zorgtraject van Rivier-

duinen. Er is altijd werk voor iedereen, heel divers maatwerk aan de hand van persoonlijke doelen. Er wordt niet ge-

keken naar wat mensen niet kunnen, maar juist naar wat zij wèl kunnen. Het werkt heel goed: de mensen gaan echt 

‘naar hun werk’ en dat geeft een goed gevoel van maatschappelijk nut en waarde. 

Er zijn 3 ‘kapiteins’ op het schip: Maarten en Dick Struys vanuit Rivierduinen runnen de printshop en Wesley Krabbe 

gaat over het enorme magazijn van De Bink. Drukwerk voor circa 50 vaste klanten van de printshop, en daarnaast 

duizenden Bink-klanten zoals de politie, de brandweer, Heineken, het LUMC, de Alrijne ziekenhuizen en alle andere 

ziekenhuizen in Den Haag en omgeving. Vaak gaat het om enorme oplages, zoals de veiligheidsmap van de politie; 

daarbij vergeleken is onze buurtkrant met 325 stuks een piepkleintje.  

Maarten runt tevens het grafisch centrum: daar worden folders, posters, aanhangbiljetten e.d. ontworpen. De beide 

medewerkers praten heel positief over hun project en zijn duidelijk trots op en blij met hun werk, waarbij één opdracht 

soms wel enkele maanden of zelfs jaren in beslag neemt. Er wordt gebruik gemaakt van Adobe programma’s zoals 

Photoshop, Illustrator en InDesign. De ontwerpen zijn maatwerk, bijvoorbeeld voor het Singelpark rondom de Meel-

fabriek. 

Dan wordt het tijd om het echte werk te gaan bekijken. In een betrekkelijk kleine ruimte, vanwege de geluidsoverlast, 

de vieze geur van toner en ozon en de vrijkomende warmte goed afgesloten van de grote gemeenschappelijke werk-

vloer en met afzuigapparatuur, staat een knots van een machine. Via een PC worden de taken ingevoerd: papier-

soort(en), aantal exemplaren, voor ons 2 nietjes per krant, zwart-wit of kleur. Meerdere soorten papier worden gela-

den in diverse diepe laden. En als ‘wij’ dan aan de beurt zijn, vliegen de Raadsheren er in snel tempo uit, kant en 

klaar.  

Hartelijk dank Maarten, Dick en werknemers, voor de hartelijke ontvangst, de bevlogen uitleg en altijd die prettige 

samenwerking om de Raadsheer weer op tijd af te leveren! 

 

Snelle jongens!  

Jeroen Hiemstra 
 

Bam bam bam!  Het is weer zover, er wordt heel hard op 

de deur gebonkt. Gezien het feit dat de deurbel nog 

steeds niet is gemonteerd na schilderwerkzaamheden is 

hard bonken op raam of voordeur een mooi alternatief 

voor ‘belletje lellen’. 

Ik zie de kinderen wegduiken achter de heg als de deur 

opengaat, en ik roep, ‘nou is het genoeg’. Liam, Louie en 

Tijmen rennen weg; ‘die kan ik wel hebben’ denk ik als 

ik naar buiten loop, ff laten schrikken. Ik ren achter de 

kinderen aan, ze spurten weg, de hoek om, de Van Ol-

denbarneveltstraat in, met mij in de achtervolging.  

Mmmm, dat gaat toch sneller dan ik dacht, vooral Tijmen 

is met geen mogelijkheid bij te houden, hij vliegt wer-

kelijk door de Johan de Wittstraat en rent een rondje 

terug naar de Fagelstaat. Ik sta buiten adem op de tweede 

hoek van de Johan de Wittstraat uit te hijgen…  

Hoe kan dat ventje zo snel zijn? Daar moet ik meer van 

weten! Daarom zit ik bij de familie Hogendoorn (Fagel-

straat) aan de eetkamertafel en hoor het verhaal van de 

favoriete sport van Tijmen (10 jaar) en zijn broer Friso 
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(12 jaar). Ze zitten beide al bijna zes jaar op atletiek, bij 

Leiden Atletiek in de Leidse Hout. De jongens trainen 

twee keer per week en hebben dus naast andere sportieve 

bezigheden, zoals tennis, een heel drukke activiteiten-

agenda.   

Friso; ‘Je begint bij Leiden Atle-

tiek als je dat leuk vindt al op 

heel jonge leeftijd, vanaf vier 

jaar bij de ‘ultra mini’s’.  Daar 

maak je dan spelenderwijs ken-

nis met alle onderdelen van atle-

tiek.  

Hardlopen, verspringen, hoog-

springen en hordenlopen bij-

voorbeeld. In het begin nog met 

denkbeeldige horden en je mag 

niet meteen al gooien met een 

loodzware discus, kogel of speer, dat is veel te gevaar-

lijk!’ Heel leuk vonden Friso en Tijmen het spel 

‘Teletubbie tikkertje’: je probeert zo lang mogelijk niet 

getikt te worden want  anders ben je een ‘Teletubbie’. Nu 

zijn de mannen serieus met hun sport bezig. Friso is 

specialist op de langere afstanden, een snelle vijf kilo-

meter is geen probleem voor hem. Tijmen is een sprinter 

(en dat heeft deze redacteur gemerkt!), hij loopt het liefst 

de kortere afstanden van 100 tot 400 meter. Tot je tiende 

train je eigenlijk op alle onderdelen van de atletiek, daar-

na kun je je gaan specialiseren. Beiden doen mee aan 

wedstrijden, misschien dat een aantal buurtgenoten tij-

dens de laatste Raadsherenloop Friso voorbij zag spur-

ten, hij is tweede geworden bij de volwassenen, echt top! 

Dat belooft veel voor de komende jaren, volwassen 

buurtgenoten kunnen hun borst natmaken. De jongens 

hebben veel lol in de regionale wedstrijden, lopen dan 

tegen atletiekteams uit Lisse, Gouda of Alphen aan den 

Rijn.   

Trainingen gaan eigenlijk altijd 

door, vertelt Tijmen, regen of 

wind, het maakt niet uit. Ook 

handig is dat de atletiekbaan zo 

dichtbij is, je fietst er in een paar 

minuten heen. Hij heeft nog een 

goede tip voor de kleuters die aan 

de peuterloop van de Raads-

herenloop meedoen:  

‘Je moet slim starten, goed op-

letten op het startsein en dan 

rennen!’  

Friso en Tijmen besluiten hun verhaal met een oproep; 

‘Kom maar eens kijken bij de jeugdtraining, atletiek is 

een ontzettend leuke sport. Er zitten nog niet veel buurt-

kinderen bij ons atletiekteam, kom meedoen!’  Dit jaar 

vinden op 11 juni de 45e Gouden Spike wedstrijden 

plaats op de atletiekbaan.  Dan komen Nederlandse top-

atleten langs om te pogen de limiet voor Rio te halen op 

o.a. de 10.000 meter, dat moet je gaan zien!  

 

Een gewoon Raadsherenbuurt-gezin 

Interview met de familie Damman 
Hans Rohlof 
 

Op de dag na de krokusvakantie zit ik 

aan de tafel bij de familie Damman 

uit de Johan de Wittstraat, te weten 

vader Bas Damman, moeder Mirjam 

de Klerk, zoon Martijn (13 jaar) en 

dochter Laura (11 jaar). Natuurlijk 

zijn ze op wintersport geweest, in 

Oostenrijk, allemaal op de ski’s. Het 

is een mooie week geweest met veel 

zon, en ze hebben er weer veel bij-

geleerd. Bas skiet al vele jaren, de 

rest van het gezin wat korter. En ze 

nemen nog steeds wel een paar dagen 

les.  

Het was wat moeilijk om ze in het 

kader van het thema ‘bewegen’ tot 

een interview te verleiden. ‘We zijn 

een heel gewoon gezin, we hebben 

niets met topsport of zo, en er zijn 

veel andere gezinnen in de buurt 

waar sporten veel hoger op de agenda 

staat’, meldde Mirjam me van te 

voren. ‘Maar we willen juist weten 

hoe een gewoon gezin in de buurt 

omgaat met activiteit en bewegen!’ 

bracht ik vervolgens in, en ze stem–

den in met het interview. 

Dan blijkt dat sport en bewegen, 

misschien wat onbewust, toch be-

langrijk voor hen zijn.  

‘We hebben allebei een zittend be-

roep, en daarom vinden we het heer-

lijk om na het werk naar buiten te 

gaan, en te bewegen’, zegt Mirjam. 

‘En sinds ik op vijf minuten afstand 

werk, fiets ik ook niet meer zo lang 

naar mijn werk’, vult Bas aan. De 

kinderen zitten natuurlijk ook de hele 

dag stil op school. Laura heeft op de 

Woutertje Pieterse slechts twee maal 

drie kwartier gym. Maar die school 

heeft wel een heel avontuurlijke 

speelplaats, met veel zand, en berg-

jes. En veel modder, als het geregend 

heeft. Martijn zit op het Stedelijk 

waar ze nog 2 uur sport per week 

hebben, maar verder is het op school 

toch wel stilzitten. 

Dus ze gebruiken de auto niet om 

naar hun werk te gaan? ‘Neen, die 

auto van ons staat soms wel tien da-

gen stil’, meldt Bas. ‘Hij wordt enkel 

gebruikt als het niet anders kan’. 

Mirjam: ‘en de boodschappen in de 

De Kempenaerstraat doen we altijd 
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met de fiets. We hebben allebei fiets-

tassen waar de wekelijkse bood-

schappen makkelijk in kunnen. We 

zien soms buurtgenoten die altijd met 

de auto komen. Dat moeten zij na-

tuurlijk weten, maar zo’n kippenein-

dje moet je eigenlijk gewoon met de 

fiets doen. Enkel als we veel kratten 

nodig hebben voor een feestje, dan 

nemen we wel de auto, maar anders 

nooit.’ 

Verder gaan ze veel samen wan-

delen, nu ook weer ’s-avonds. Of ze 

fietsen naar het strand. Of ze gaan 

één van hun sporten beoefenen.  

‘Zijn jullie wel een gewoon bewe-

gend gezin?’ vraag ik. ‘Wij denken 

het wel, als je ons vergelijkt met een 

ander gezin uit de Raadsherenbuurt. 

Maar er zijn natuurlijk veel gezinnen 

waar bewegen niet zo op de voor-

grond staat. In onze buurt zijn wij 

waarschijnlijk doorsnee’, probeert 

Mirjam nog. 

Ze zijn allen lid van de tennisclub 

‘De Leidse Hout’. Mirjam zit in de 

jeugdcommissie, omdat ze het be–

langrijk vindt dat er veel activiteiten 

voor de jeugd zijn. Martijn en Laura 

tennissen allebei in de jeugdcom–

petitie. En Bas is sinds een aantal 

jaren ook gaan tennissen omdat de 

kinderen dat doen. Bas heeft vroeger 

veel gezeild, met name op het Veerse 

Meer, waar hij toen in de buurt 

woonde. ‘Dat is gelukkig veel rus–

tiger dan de Kagerplassen’.  

Martijn en Laura hebben nog een 

tweede sport. Martijn voetbalt in 

clubverband bij A.S.C. in Oegst–

geest. En Laura doet aan zwemvaar-

digheid: dat is een zwemsport die 

start ná het diploma-zwemmen. Dat 

heeft ze gekozen omdat een vriendin 

dat ook doet, maar ze vindt zwem-

men ook erg leuk. We zijn het erover 

eens dat kinderen in deze buurt soms 

een tweede sport hebben omdat de 

ouders dat kunnen betalen, of het 

ervoor over hebben.  En sporten is 

ook goed voor de team–vorming. 

Speciaal dan voetballen waarbij je 

voortdurend op je teamgenoten moet 

letten. 

Op vakantie staat bewegen bij de 

familie Damman ook op de voor-

grond. Ze hebben veel gefietst en ge-

wandeld, ook op Griekse eilanden 

zoals Corfu, en in de Loirestreek in 

Frankrijk. De kinderen werden al 

achter de fietsen van hun ouders 

meegenomen in een zogenaamde 

‘follow-me’, een fiets die met een 

stang verbonden is met de ouderfiets, 

en die ook als zelfstandige fiets ge-

bruikt kon worden.  

‘Doet de Vereniging Raadsheren-

buurt wel voldoende om de buurt in 

beweging te krijgen?’ vraag ik. ‘Wij 

vinden van wel, met de Raadsheren-

loop elk jaar.  En verder is er natuur-

lijk een tennisclub in de buurt. En De 

Leidse Hout, waar je kunt wandelen 

en hardlopen. En de Singelloop in 

Leiden. En tenslotte is het natuurlijk 

ook ieders eigen verantwoor-

delijkheid.’ 

Mirjam heeft ook een suggestie: 

‘misschien kan de nieuwe app Next-

door, waar een aantal buurtgenoten al

 lid van is, werken als een verzamel-

punt om samen een wandeling te 

houden! Dan zou er een buurtwan-

delclubje kunnen ontstaan!’ 

Heb ik alles al gevraagd wat de 

familie met bewegen heeft? Neen. 

Martijn noemt nog de éénwieler van 

zijn zusje. Laura wil gaan proberen 

op een éénwieler haar evenwicht te 

vinden. Die hebben ze voor een 

prikje op Marktplaats gekocht. ‘Je 

staat versteld van de trimtoestellen 

en andere bewegingsapparaten die 

voor weinig geld worden aangebo-

den. Blijkbaar willen mensen graag 

bewegen maar hebben ze er snel ge-

noeg van.’ Laura is nu aan het oefe-

nen, en Bas rent met haar mee om 

haar te behoeden voor valpartijen. ‘Ik 

kom zo ook in beweging, en voel me 

weer als een vader die rent naast zijn 

dochter met haar eerste fietsje’, 

besluit hij lachend.  

Onder de indruk van hun activiteiten-

patroon neem ik afscheid van dit 

gewone Raadsherenbuurt-gezin. 

 

Van links naar rechts: Bas, Laura, Martijn en Mirjam. 

Foto: Carolien Kootwijk, de zus van Bas. 

 



B E W E G I N G   

10  De RAADSHEER  nr. 1  – Maart 2016 

 

Al 70 jaar tennisplezier 

Interview met twee leden van het eerste uur 
Lilian Visscher 
 
Op een zonnige winternamiddag ga ik op bezoek bij onze bijna-buurtgenoten Tineke en Alex. Vanuit hun fraaie 

appartement in het Hendrik Kramerpark hebben ze in de verte uitzicht op  de Raadsherenbuurt. 

Maar hun band met onze buurt is veel nauwer dan alleen het uitzicht, Tineke en Alex zijn al sinds de jaren ‘50 lid 

van Tennisclub De Leidse Hout. Een eerste openingsvraag is niet eens nodig, Tineke en Alex vertellen direct honderd 

uit over hun belevenissen op en rond de tennisclub al die jaren. 

Alex: ‘Ik ben in 1955 lid geworden.  Al toen ik 12 jaar was - de club was toen net opgericht in 1946 - liep ik na mijn 

voetbaltraining bij ASC om de tram op de Rijnsburgerweg te pakken langs de tennisbaan. Toen dacht ik al: Daar wil 

ik  wel lid van worden. Mijn broer, die vanaf het begin lid was, heeft me bij de club gehaald.’ 

Tineke: ‘Ik ben in 1957 lid geworden. En ik tennis nog steeds, iedere maandagmorgen! Helaas moest Alex van–

wege een schouderblessure halverwege de jaren ’80 stoppen, maar hij komt nog graag kijken.’ 

Wat is het verschil tussen toen en nu? 

Alex: ‘Vroeger kon je niet zomaar lid worden, je moest eerst door een ballotagecommissie. Je moest drie handteke-

ningen hebben van clubleden, die dan door de geheel in zwart pak gestoken commissie beoordeeld werden. En je 

tenniste in het wit. Tennis was toen nog echt een elitesport. Tot halverweg de jaren 60 waren er maar drie banen. Wij 

hebben toen met het bestuur voor elkaar gekregen dat we wat grond aan beide kanten er bij kregen zodat we er met 

passen en meten 4 banen van konden maken.  

Wij hebben als club altijd een beetje moeten opboksen tegen de grote clubs zoals OLTC en Unicum, die veel meer 

banen hadden. Maar ons Open Toernooi was het best bezocht in de wijde omgeving. Van heinde en ver kwamen top-

tennissers om bij ons te spelen, er waren deelnemers die in de auto overnachtten tijdens het toernooi! Jan Siemerink, 

Loek Sanders en Tom Okker hebben nog meegedaan.’  

Tineke: ‘In die tijd hadden we nog geen verlichting , alle wedstrijden moesten dus overdag gespeeld worden. Pas 

dertig jaar geleden hebben we verlichting gekregen. 

Het bijzondere van onze club was – en is nog steeds – dat er hele families lid zijn. Vroeger had onze club een Indische 

sfeer, met rieten stoelen en een veranda. Na de oorlog kwamen er veel Indische studenten in Leiden studeren, die 

werden mede daarom lid bij ons. Hele Indische families uit de Indische buurt volgden. Ken je Gerard Sprong? Die 

heeft ook op de Leidse Hout getennist’ 

Alex: ‘Wij zaten ieder weekend op de tennisbaan. Soms organiseerden we een gezamenlijk ontbijt op de club, dan 

kwam iedereen in pyjama ontbijten en dan gingen de competitieteams op pad. We organiseerden allerlei toernooitjes,  

zelfs een gekostumeerd toernooi – stond iedereen in een vrolijke outfit te tennissen.  

De club heeft altijd een vaste trainer gehad. De allereerste trainer, die ook de grond van de gemeente pachtte, spoot 

in de winter de banen onder water – zo werd het een ijsbaan. Op de plek waar  nu de kleedkamers zitten had hij dan 

een hokje waar hij kaartjes verkocht, en koek & zopie… . Daarna hadden we een vast echtpaar dat de bar runde. Eerst 

Dick en Mia, en daarna Rietje en Nico met hond Droes. Rietje en Nico sliepen de hele zomer in de toenmalige be-

stuurskamer, zo konden ze een oogje in het zeil houden.’ 

Tineke: ‘Een keer per jaar gaven we een groot feest in de Harmonie in de Breestraat – ons clubhuis was toen nog te 

klein voor dit soort partijen. Ieder jaar hadden we open huis, dan nodigden we de omwonenden uit. Bij ons openings-

toernooi kregen alle nieuwe leden een bloem 

opgespeld, zo waren ze herkenbaar en konden 

we hen vertellen over alle activiteiten op de 

club. We hadden – net als nu nog – ook vaak 

etentjes op de club. Wat dat betreft is er niet 

veel veranderd, het is op de Leidse Hout nog 

steeds gezellig en je kunt er lekker tennissen!’ 
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          LUSTRUM  

  TC De Leidse Hout 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

viert 70-jarig bestaan! 

 

Het begon allemaal in 1946 - het jaar waarin:  

 Dolly Parton werd geboren  

 De eerste computer werd opgestart 

 Syrie onafhankelijk werd van Frankrijk 

 De PvdA werd opgericht 

 De Havanaconferentie plaats vond 

…en dat alles vieren we niet! 

Wel vieren we het 70-jarig lustrum van onze tennisclub.  

Met feest, borrels en veel tennis uiteraard! 

Wat staat er zoal op de planning? Een lustrumfeest, uiteraard. Reserveer 25 juni alvast in uw agenda. En een 

aantal spannende toernooien. Buurtgenoten zijn van harte welkom om te komen kijken, een drankje te drinken of 

een balletje mee te slaan. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom op onze club. 

Nieuwsgierig? Hou onze website (www.tcdeleidsehout.nl) in de gaten of neem een kijkje op ons park. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1946 - 2016 
 

http://www.tcdeleidsehout.nl/
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Tienduizend stappen, goed voor u! 

Ton Staphorst 
 
Eindelijk kan de redactie van de Raadsheer weer iemand 

van de Houtlaan voor het voetlicht brengen. Het betreft 

Marjoleine Klapwijk, leefstijlcoach. 

Marjoleine begint haar carrière als maatschappelijk 

werkster in het LUMC op de afdeling fertiliteit. In de 

jaren dat zij daar werkt wordt duidelijk dat overgewicht 

een belemmering kan vormen voor een geslaagde fertili-

teitbehandeling (denk aan IVF bijvoorbeeld). Dat geeft 

Marjoleine aanleiding om zich bij te scholen tot 

gewichtsconsulent en leefstijlcoach. Met 

deze opleidingen erbij heeft zij voldoende 

kennis en kunde om gerichte adviezen te ge-

ven voor een verantwoord eet- en leef-

patroon ofwel om af te vallen. Vanuit het 

ziekenhuis komen er verwijzingen naar 

haar. Maar ook buiten het medische circuit 

om wordt ze steeds vaker geraadpleegd over 

eten en afvallen. Gedurende een bepaalde pe-

riode combineert zij haar werk in het LUMC met 

een privépraktijk.  

Door het toenemend aantal vragen van particulieren 

heeft Marjoleine sinds zes jaar uitsluitend nog een 

privépraktijk aan huis. Haar praktijk bestaat uit 

mannen en vrouwen, jongeren, studenten en ouderen, 

kortom Jan en Alleman. Cliënten komen uit Leiden 

en omstreken, maar onder meer ook uit Rotter-

dam, Haarlem, Woerden en Hilversum! 

We praten over een gezonde leefwijze en 

overgewicht. Als ik het op mezelf betrek: ik 

heb geen flauw idee wat ik per dag aan calo-

rieën binnenkrijg. Ik blijk zo’n 2200 kilo-

calorieën nodig te hebben. Hoe gaat het er bij 

mij aan toe? Meestal combineer ik ontbijt en 

lunch, een snack in de middag om de trek te 

stillen, vóór het eten een stuk kaas, avondeten 

met een glas wijn, in de loop van de avond lekker 

snacken en nog wat wijn erbij. En als ik een eind 

heb hardgelopen mag ik als beloning nog wel een 

extra snack. Bij deze trek ik zelf maar, op basis van 

de kennis van nu, de conclusie: dit is niet gezond! Lees 

maar verder. 

Marjoleine overhandigt mij een lijst met het aantal 

calorieën dat je binnenkrijgt bij het eten van snacks, met 

daaraan toegevoegd het aantal minuten dat je moet lopen 

om deze te verbranden. Ik sta perplex. Voor een paaseitje 

moet je 16 minuten lopen, voor een eierkoek drie maal 

zoveel, voor een enkele reis te voet naar Voorschoten 

mag je een Bounty nuttigen en om één ons pinda’s te 

verbranden moet je wandelen naar Den Haag Centraal. 

Het zijn zo maar wat voorbeelden. Maar je ziet hoe 

killing snacks zijn! Dat komt vooral door de enorme 

hoeveelheden suiker die erin zijn verwerkt. 

Als je Marjoleine om raad vraagt, houdt zij je de spiegel 

voor. Niets is verboden of móét worden gedaan. Het is 

een kwestie van: als je dit eet en compenserend 

bewegen nalaat, betekent het dat je teveel calo-

rieën binnenkrijgt en je gewicht gaat toe-

nemen. We hebben het ook over de keerzijde 

van de medaille. Als je nou afvalt, kun je dan 

daarna weer lekker snacken? Dat is niet zo verstan-

dig. Afvallen met poeders (het zogeheten crash dieet) 

betekent dat je wel afvalt, maar zonder daarvoor te be-

wegen. Je verliest spiermassa die juist van belang is voor 

de verbranding van calorieën en bovendien brengt dit 

dieet de stofwisseling uit balans. Echt, het enige is 

een regelmatig eetpatroon (geen ontbijt overslaan, 

dat leidt alleen maar tot snacken in de loop van 

de dag) en regelmatig voldoende bewegen. 

Wat betreft het bewegen hanteert Marjoleine 

de volgende vuistregel. Als je elke dag 10.000 

stappen zet, ben je goed in beweging. In huis 

loop je natuurlijk wel wat, maar dat is niet 

genoeg. 10.000 stappen staat voor een afstand 

van ongeveer acht kilometer, en dat elke dag. 

Haar advies: loop eens wat vaker naar de super-

markt in plaats van dat je erheen fietst, loop eens 

naar de markt. Om te weten of je voldoende stappen 

zet, kun je een stappenteller aanschaffen. Op internet 

kun je goede exemplaren vinden, let wel op goed-

keuring door TNO. Marjoleine organiseert elke eerste 

zaterdag van de maand 10.000 stappen wandelingen 

door de Bollenstreek. 

Marjoleine heeft een geheel eigen manier van be-

wegen. Wekelijks vertrekt zij met haar schoon-

dochter een paar maal op de skates vanaf de 

rotonde Wassenaarseweg / Rijnsburgerweg 

voor een rondje om het Valkenburgermeer. 

Al acht jaar lang en steeds dezelfde route, zij 

het dat bij extreme weersomstandigheden de 

route om het meer andersom wordt gereden.  

 

Wilt u meer weten over de activiteiten van Marjoleine?  

 

Kijk dan op haar website:  

www.gewichtsconsulentleiden.nl.
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Beter bewegen  

dankzij Centrum BTR 

Anne Sanderink - Interview met Cecile Röst in Centrum BTR, 
Rijnsburgerweg 95 
 
Bewegen heeft effect op de algehele gezondheid. Als je voldoende beweegt zorg je 

voor preventie, onderhoud en revalidatie van klachten. Tegenwoordig doen mensen 

veel zittend werk, vaak uren achtereen. Daardoor kunnen zodanige klachten ontstaan 

dat mensen minder gaan bewegen; ze stoppen bijvoorbeeld met sporten. Ook worden 

we steeds ouder en bij gezond ouder worden is beweging noodzakelijk. Tenslotte is 

er een groep mensen die altijd actief is voor anderen en daarbij zichzelf onvoldoende 

in de gaten houdt. Ook dan kunnen lichamelijke klachten ontstaan. 

Oplossingen voor mensen die zittend hun werk verrichten zijn vaker staand gaan werken en regelmatig bewegen, 

ook tijdens het werk. Dat laatste kan door dat wat je vaak nodig hebt juist niet binnen handbereik te zetten en door 

regelmatig te lopen om bijvoorbeeld wat te kunnen drinken, te overleggen, iets weg te brengen en op te halen. 

Ik sprak hierover met Cecile Röst, buurtgenote en eigenaar van zowel Moves Manuele therapie en Fysiotherapie als 

Centrum BTR aan de Rijnsburgerweg 95. Centrum BTR is 10 jaar geleden gestart op initiatief van Cecile. Zij had 

destijds een praktijk in Oegstgeest. Haar wens was met andere praktijken een gezamenlijk paramedisch aanbod te 

doen vanuit een pand tussen Leiden CS en Oegstgeest. 

Centrum BTR staat voor Bijzondere Therapie Ruimte. Het centrum biedt ruimte aan paramedische bedrijven en or-

ganiseert cursussen op het gebied van bekkenproblematiek voor therapeuten en andere (para)medici. 

In de afgelopen 10 jaar heeft Centrum BTR een goede naam opgebouwd als specialistisch behandelcentrum voor 

m.n. complexe aandoeningen. Mensen die in de buurt wonen komen er voor behandelingen, maar ook fysiothera-

peuten uit het land verwijzen naar Centrum BTR als ze vastlopen in hun behandeling. Centrum BTR is overdag, 's 

avonds en op zaterdag geopend. 

Het aanbod van Centrum BTR is grofweg onder te verdelen in manuele therapie, fysiotherapie en voedingsadviezen. 

Manuele therapie is gericht op het scheppen van voorwaarden waardoor je weer goede bewegingspatronen kan 

uitvoeren. Fysiotherapie is gericht op herstel (revalidatie), het opbouwen en behouden van kracht, het vergroten van 

het uithoudingsvermogen en het optimaliseren van bewegingspatronen. 

De volgende paramedische praktijken nemen deel aan Centrum BTR: 

 MoVeS (Motoriek Verandering Stabiliteit) biedt manuele therapie, fysiotherapie, dryneedling,  Mensendieck-

therapie (een oefentherapie gericht op de lichaamshouding) en lymfe-oedeemtherapie (vermindert opgezette 

armen of benen als gevolg van letsel of door aandoeningen als borstkanker). Het  vasthouden van vocht in de ar-

men is vaak een bijkomend verschijnsel van borstkanker. Het vasthouden van vocht in de benen is een gevolg 

van allerhande aandoeningen. Bij chronische / complexe patiënten is ook een huisbezoek mogelijk. Door de spe-

cialisatie in orthopedische klachten, bekken-/rug/-nekproblematiek, sport- en kinderbehandelingen bestaat 90% 

van de patiënten van MoVeS uit vrouwen en kinderen. 

 Vis Manuele Therapie e.s. biedt manuele therapie volgens systeem "Van der Bijl". Hierbij wordt op een andere 

manier toegewerkt naar het herstellen van de bewegingsketen, vanuit de visie dat alle gewrichten, spieren en 

zenuwen een eenheid vormen. Deze methode is zeer geschikt voor de behandeling van uitgebreide chronische 

klachten, waarvan de oorzaak niet direct te vinden is. 

 In de Praktijk voor fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en Feldenkrais wordt voor langer bestaan-

de of terugkerende klachten of bij spanningsklachten de terugkoppeling gemaakt tussen de psyche en de emoties 

enerzijds en de motoriek anderzijds, het voelen van beweging. Daarnaast wordt slaapcursussen (voor mensen 

met slaapproblemen) en groepslessen Feldenkrais aangeboden. 

 Osteopathie Wetselaar onderzoekt en behandelt manueel de beweeglijkheid van alle weefsels in het lichaam 

(bewegingsapparaat, organen en zenuwstelsel). 
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 Diëtistenpraktijk Balance begeleidt volwassenen met onder- en overgewicht en kinderen met overgewicht. 

 Balanscoach is dit jaar nieuw in Centrum BTR; deze verzorgt team- en individuele coaching. 

De afgelopen 10 jaar was er een B&B op de 2e verdieping, maar recent is het besluit genomen om ook deze 2e verdie-

ping in gebruik te nemen voor therapeutische begeleiding. Er komt namelijk een voedingsadviseuse bij en mogelijk 

binnenkort ook een psycholoog. 

Er is overleg binnen en tussen de praktijken. Met regelmaat wordt gebruik gemaakt van ieders expertise. Tijdens de 

intake wordt vastgesteld bij welke praktijk iemand het best geholpen kan worden, maar ook gaande een behandeling 

kan intern worden doorverwezen en samengewerkt. 

Vanwege het 10-jarig bestaan van Centrum BTR en het 5-jarig bestaan van MoVeS is er op vrijdag 27 mei van 17.00 

tot 19.00 uur open huis. Meer informatie hierover komt nog op de website te staan.

Het sportieve verleden van  

Gerben de Jonge 

Anne Sanderink 

 

In het huis aan de Van Oldenbarneveltstraat 44, waar Gerben en Martine de Jonge wonen met hun kinderen Olivier 

(10) en Fiona (8), vertelt Gerben over zijn sportieve verleden en het leven sindsdien: 

Het eerste woord dat ik uitsprak was "bal." Mijn ouders tennisten en ik liep al op 

m'n derde met een tennisracket te zeulen. Mijn eerste tennisracket was een houten 

exemplaar, waarvan een stuk van de steel was afgezaagd. Daarmee sloeg ik die 

eerste jaren ballen tegen onze metalen garagedeur. Daar moeten de buren erg veel 

last van hebben gehad. Toen ik zeven jaar was startten de tennislessen in mijn 

woonplaats Rhenen en op m'n achtste of negende werd ik geselecteerd voor de 

bondstraining. De selectie  is een groep jonge talenten die naast de training bij hun 

eigen club ook trainingen volgen van de tennisbond. Elk jaar wordt besloten of je 

in de selectie mag blijven of niet; de groep wordt steeds kleiner. Het betekende voor 

mij dat ik elke doordeweekse dag trainde (op locaties die vaak niet dicht bij huis 

waren) en in de weekenden wedstrijden speelde. De wedstrijden konden overal in 

het land zijn, dus er werd veel gereisd t.b.v. het tennis. Mijn ouders genoten ervan 

om me tennis te zien spelen. Ze hadden er geen moeite mee om me telkens weer 

naar trainings- en wedstrijdlocaties te brengen. Het hielp daarbij dat ik enig kind 

was. In de zomervakantie ging ik naar "de trainingsweken" (toernooien); dan was 

ik 4 weken lang met de selectie op toernooien in het land aan het trainen en verbleef 

ik in gastgezinnen. Op m'n 16e was de laatste selectie: 4 spelers mochten door naar 

Jong Oranje. Als je weet dat Richard Krajicek (waar ik nooit van heb kunnen winnen) en Jacco Eltingh bij de vier 

geselecteerden zaten dan snap je wel hoe goed de concurrenten waren. Ik werd niet geselecteerd en heb tot m'n 18e 

nog getraind en gespeeld bij een club in Ede. 

Na het behalen van mijn VWO-examen stopte ik van het ene op het andere moment met tennis en ik heb sindsdien 

vrijwel nooit meer een tennisracket aangeraakt. Ik heb ook niet afgetraind, wat niet verstandig van me was. Ik ging 

vakantie vieren en erna startte ik mijn studie op Nijenrode. Op Nijenrode is sport een onderdeel van je curriculum; 

het is verplicht. We sportten er 4 uur per week. Standaard hardlopen en rugby en seizoensafhankelijk ondermeer 

roeien, honkbal, hockey, boksen en basketbal. Zo leerde ik rugby kennen en waarderen. Rugby ging op Nijenrode 

gepaard met drank (in de "derde helft") en liederen. De sfeer was altijd goed. In het veld kon je elkaar naar het leven 

staan, maar erna ging je altijd prettig samen van het veld. 

Rugby is in Nederland ontstaan als een studentensport. In rugby is er veel meer aandacht voor respect dan bij bij-

voorbeeld het voetbal. Deze cultuur van respect tonen wordt de spelers van jongs af aan geleerd. Respect is er heilig. 

Voor elk doelpunt is er applaus van het gehele publiek. En de scheidsrechter heeft altijd gelijk; daarover wordt niet 

met de scheidsrechter in discussie gegaan. Enkel de captain van elk team mag tijdens een wedstrijd met de scheids-

rechter communiceren, maar niet te vaak. Videobeelden kunnen er voor zorgen dat een scheidsrechter zijn besluit 

Gerben de Jonge met Louk Sanders,  

7 voudig NL kampioen en geboren in 
Oegstgeest 
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terugdraait. Rugby groeit hard in Nederland. Dat komt omdat het vaker dan voorheen op TV is. Rugby profiteert 

tevens van de excessen in het voetbal. Ook is rugby 7S een Olympische sport geworden. In Nederland en Leiden is 

de groei duidelijk merkbaar; de verwachting is dat het ledenaantal van de rugbybond over 5 jaar zal zijn verdubbeld 

ten opzichte van nu. Het is een heel sociaal gebeuren. En elke speler krijgt een positie die past bij zijn/haar postuur 

en kwaliteit. Er zijn stevige, maar ook tengere spelers nodig. Stevige en sterke spelers spelen als "voorwaartsen" in 

de scrum. De snelle spelers spelen als "backs," die op snelheid een try (doelpunt) moeten maken door de bal over de 

achterlijn van de tegenstander te drukken. 

Na Nijenrode ging ik verder studeren In Rotterdam. Dat betekende voor mij een einde van het rugby, maar ook een 

einde van alle sportbeoefeningen. Hoewel, ik heb nog een korte tijd gegolfd. Ik ging veel werken in de kroeg en dat 

veranderde ook mijn dag-nachtritme. Ik heb nu ongeveer evenveel jaren intensief gesport als niet gesport. Ik mis het 

niet. Ik zeg wel eens grappend dat ik genoeg gesport heb voor de rest van mijn leven. Ook ben ik nu vrij van de 

verplichtingen die erbij hoorden. Wel ben ik actief bij rugbyclub DIOK en kijk ik graag naar sportwedstrijden, live 

of op de TV. 

Ik heb veel geleerd van en dankzij tennis. Ik leerde gestructureerd met mijn tijd om te gaan; van school naar training, 

dan avondeten en huiswerk. (Gelukkig leerde ik makkelijk.) Ook leerde ik voor mezelf te zorgen en zelfstandig te 

worden. Het logeren in gastgezinnen zorgde ervoor dat ik in soms heel andere gezinnen kwam en ook daar leerde ik 

van. Ik ben het gestructureerde wel wat kwijtgeraakt; ik heb nu de deadlines op m'n werk nodig. Maar ik ben ook 

gaandeweg de noodzaak van structuur wat meer gaan relativeren. 

Ik heb dus lange tijd een individuele sport beoefend en enkele jaren een teamsport. Mijn voorkeur gaat uit naar de 

teamsport. Om bij een individuele sport aan de top te komen moet je asociaal zijn, jezelf volledig op één zetten. De 

kans is groot dat je karakter dan niet zo sympathiek is. 

Mijn tennisrackets liggen nog op zolder. Op vakanties tennis ik weleens met de kinderen 

en heel soms tennis ik met buurman Bart. Martine danst bij een dansschool in Haarlem en 

bij BplusC in het Volkshuis te Leiden. 

Mijn kinderen hebben nooit hetzelfde gehad met een bal als ik. Zij kiezen andere sporten. 

Ze hebben beide op judo gezeten; dat kan ik alle kinderen aanraden. Bij judo leer je lich-

aamsbeheersing, je leert vallen, je leert respect te hebben voor je tegenstander. Olivier 

speelt nu rugby bij DIOK. Hij traint 2 x per week en elk weekend heeft hij een wedstrijd. 

Bij rugby leer je door te zetten, te incasseren en leer je van de goede sfeer. Ook Fiona heeft 

rugby gespeeld. Momenteel zit ze op balletles van BplusC in de Paulus en volgt ze circus-

lessen. Sporten is goed voor kinderen. Ze leren ergens hun best voor te doen en er plezier 

uit te halen. Maar het sociale aspect is minstens zo belangrijk: het leren hoe je met elkaar 

omgaat. 

 

 

Winkel vol beweging  

Annet van der Velden 
 

In dit Raadsheernummer met als 

thema “bewegen” mag de sport–

winkel van Wout Bergers natuurlijk 

niet ontbreken. Heel veel sportte-

nues zijn daar over de toonbank ge-

gaan, denk ik. 

Zo lang ik me herinner zit de sport–

zaak op de Rijnsburgerweg 121. In 

1963 werd de winkel overgenomen 

van mevrouw Freeke, die in het pand 

een delicatessenzaak had. Ik spreek 

Rien Bergers; samen met zijn broer 

Wout nam hij de sportwinkels over 

van zijn ouders. Vijf jaar geleden 

nam de zoon van zijn broer de in–

middels 5 zaken weer van hen over. 

Met zijn ouders woonde Rien jaren-

lang boven de winkel. Later verhuis-

de hij naar Rijnsburg. Rien werkt nu 

nog 4 dagen per week in de zaak bij 

ons in de buurt. Een familiebedrijf.  

Op zijn negentiende kwam hij in de 

zaak, omdat zijn vader dat wilde. Hij 

studeerde eerst aan de kunstacade-

mie in Den Haag en werkte daarna 

bij een reclamebureau. Hij vond en 

vindt het heel leuk om met sport-

spullen bezig te zijn. Zijn enthousi-

asme is duidelijk merkbaar. Zelf 

voetbalt hij al 55 jaar bij ASC. Ooit 

was hij een talentvol sporter.  

Naast sportspullen werden eerst 

jarenlang tuinstoelen en ligbedden 

verkocht en parasols. Toen de vraag 

naar tuinstoelen afnam, werden die 

vervangen door tenten en andere 

Olivier de Jonge met Jonah 
Lomu (WK 2015, waar-

schijnlijk de beste rugbyer 

ooit, 3 weken later plotse-

ling overleden) 
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kampeerartikelen. En nog wat jaren 

later kwamen er buitenboordmoto-

ren voor in de plaats. Iedere ochtend 

kwam een jongen uit de buurt, als 

een soort krantenwijk, helpen om 

alle spullen buiten te zetten.  

Volgens mij heeft bijna iedereen uit 

de buurt weleens iets gekocht bij 

Wout Bergers. De meeste kleine 

jongetjes en meisjes die voetballen 

bij ASC of UDO, kopen er hun 

sportkleren en –schoenen.  

Op mijn vraag hoeveel paar sport-

schoenen hij per jaar verkoopt, ant-

woordt Rien dat hij dat niet weet. 

 Misschien 1000 paar? Misschien 

meer of juist minder. 

Maar dat het er veel zijn, weet ik 

zeker. En niet alleen voetballende 

jeugd komt bij Wout Bergers, ook 

tennissende kinderen en volwass-

enen laten er hun racket bespannen 

of kopen er nieuwe tennisschoenen. 

Of ze laten er hun schaatsen slijpen 

in de winter. Voor bijna elke sport 

kun je er terecht. 

De sportschoen is het favoriete 

product van Rien. Toen zijn ouders 

de winkel aan de Rijnsburgerweg 

openden, gingen de eerste jaren de 

schoenendozen niet mee. De klant 

kocht schoenen en de lege doos bleef 

in de winkel. Zo hadden ze altijd een 

hele muur vol lege schoenendozen. 

Nu gaat dat natuurlijk niet meer zo. 

Of een klant de doos van zijn nieuwe 

schoenen wel of niet wil meenemen, 

bepaalt hij zelf.  

Als wonderlijkste producten noemt 

Rien de neusklem voor zwemmers 

of de gekleurde band die je om je 

sokken doet. 

Al jaren sponsort Wout Bergers de 

Raadsheer. De juiste vinder van de 

zoekfoto mag in de winkel iets uit-

zoeken. Ik hoop dat ze daar nog lang 

mee doorgaan. 

 

Leiden Atletiek 

Annet van der Velden 
 

Het thema van deze Raadsheer is ‘beweging’. Daar hoort natuurlijk Leiden Atletiek bij. Want je kunt nergens beter 

leren hardlopen, discus- of speerwerpen of kogelstoten dan bij Leiden Atletiek. Ik praat met Marc de Haan, 

bestuurslid van Leiden Atletiek. Twee jaar geleden werd de baan grondig opgeknapt en vergroot. Het is nu een 8-

laansbaan geworden en daarmee geschikt voor grotere nationale en internationale toernooien. De bovenste laag van 

de baan is tartan, rubber in korrelvorm dat los ligt. Dat ziet er niet alleen mooi uit, het is ook heel fijn om op te lopen. 

De baan is niet alleen groter, de bochten zijn scherper en de oude stenen tribune is weg. Na de renovatie is de club 

populairder dan ooit. Niet alleen kinderen en volwassenen uit onze buurt maar uit heel Leiden, Oegstgeest, Warmond 

en Voorschoten komen hiernaartoe om te sporten. Die populariteit zie je ook weer terug in de resultaten die behaald 

worden op toernooien. De meisjes A werden dit jaar kampioen op het EK en de Jongens A werden vorig jaar 

kampioen op het EK in Portugal. Dat komt volgens Marc niet alleen door de individuele kwaliteiten van de lopers, 

maar ook doordat de groep al jaren met elkaar traint en wedstrijden speelt. Hoewel atletiek een individuele sport is, 

speelt teamspirit toch een niet onbelangrijke rol bij dit succes.  

Kinderen van 4,5 jaar kunnen al lid worden. Dat zijn nog kleuters; is een atletiekclub leuk voor ze? Ja, zegt Mark, 

als ze houden van gooien, lopen of springen is het heel erg leuk. Alleen wedstrijden kunnen ze pas doen als ze 6 jaar 

zijn. 

Lopen kun je zelf doen, trek loopschoenen aan en ga naar 

buiten of naar de loopbaan in de sportschool. Waarom zou je 

lid worden van een atletiekvereniging? Mark noemt  de 2 be-

langrijkste redenen: 1. Loopscholing: je leert hoe je moet lo-

pen, hoe zet je je voeten neer, hoe is je houding optimaal voor 

je ademhaling etc. en 2. Sociaal: Bij Leiden Atletiek maak je 

deel uit van een loopgroep. Je ziet elkaar, maakt afspraken 

over trainingen en wedstrijden. 

Op 19 juni is er een open dag bij Leiden Atletiek. Dit ter 

gelegenheid van het lustrum en het EK atletiek in Amsterdam. 

Iedereen kan dan kijken en als je wilt krijg je een clinic in een 

onderdeel van je keuze, zoals speer- of discuswerpen of het 

gebruik van een startblok. Ik ga zeker kijken en ik ben vast 

niet de enige. Succes Marc! 

 

Estafette op onze atletiekbaan  
Foto: Marc de Haan 
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Bewegen en gezond eten zijn cruciaal 

voor een jong iemand  

Hans Rohlof - Interview met Merel van Bergen, Van Oldenbarneveltstraat 
 

We spreken Merel van Bergen (geb. 

1996) tussen twee wintersport-

vakanties in. De week vóór het in-

terview is ze met haar ouders in de 

Alpen geweest en over een week 

gaat ze snowboarden met haar stu-

diegenoten. Bewegen doet ze deze 

weken dus genoeg! 

Merel studeert sinds kort bewe-

gingswetenschappen aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam, samen 

met maar liefst 150 andere eerste-

jaars. Ze wil dit interview echter niet als aspirant-weten-

schapper houden, daarvoor studeert ze te kort, en een weten-

schappelijke visie kan ze dus niet verantwoorden. Hieronder 

komt dus Merel als privé- bewegend persoon aan het woord. 

Merel woont sinds kort niet meer in de buurt. Sinds vijf 

maanden woont ze in Amsterdam, ongeveer 15 minuten 

fietsen van de universiteit af. Gelukkig zijn daar ook veel 

mogelijkheden om te sporten. Ze woont vlakbij het Vondel–

park, waar je lekker kunt rennen. En ze fietst alles in Ams-

terdam af. ‘Als student heb ik natuurlijk een gratis openbaar-

vervoer-kaart. Maar in de stad fiets ik altijd. Als ik dan eens 

de tram pak, voel ik me gewoon schuldig. Ik heb een huis-

genoot die altijd wel de tram naar de universiteit neemt, maar 

dat vind ik maar vreemd. Wel moest ik in Amsterdam erg 

wennen aan de drukte met fietsers. Je hebt daar zeker in de 

spits echte fietsfiles, waardoor je soms wel twee of drie keer 

in een grote groep fietsers voor een rood stoplicht moet 

wachten voordat je over kunt steken. Gelukkig ken ik alle 

straten die ik passeer wel, zodat ik weet wanneer ik veilig 

door rood kan fietsen!’ 

Echte verenigingssporten staan momenteel, gezien alle 

drukte rond de overgang naar het studentenleven en de ver-

huizing, wat op een laag pitje. ‘Ik heb veel geturnd, en ge-

tennist vroeger. Ook zat ik op hockey. Maar ik wil binnen-

kort weer in clubverband gaan hockeyen. En zeker in de zo-

mer vind ik het ook weer lekker om te gaan hardlopen. Zo in 

die storm en regen van de laatste tijd ben ik daar wat minder 

gemotiveerd voor, toch.’ 

Bij studenten die starten met hun studie, is het gevaar groot 

dat ze flink gaan aankomen in gewicht, ziet Merel. 

 ‘Sommigen gaan veel drinken, en eten ongezond en dus vet, 

en bewegen plotseling ook veel minder. Ik heb heel wat 

jongens en meisjes om me heen kilo’s zien aankomen in 

korte tijd. Gezond eten schiet er soms ook bij in. Het is 

makkelijker om fastfood te nemen. En gezond eten is ook 

duurder, bijvoorbeeld fruit.’ Maar zo te zien heeft Merel dat 

zwaarder worden kunnen voorkomen. 

‘Hoe vind je dat er in de Raadsherenbuurt bewogen wordt?’ 

‘Deze buurt is bijna ideaal om te bewegen, zeker voor kin-

deren. Het is één van de laatste plekken waar je als kind nog 

gewoon op straat kunt spelen. Iets dat ik vroeger ook veel 

gedaan heb; ik woonde hier vanaf mijn geboorte. Alleen al 

als je op de Rijnsburgerweg woont, kan dat niet. Verder zijn 

er met de tennisclub en het park in de buurt genoeg moge-

lijkheden om te bewegen. Ook gaan de ouders wel bewuster 

om met het stimuleren van sport en beweging, denk ik. Ze 

zijn natuurlijk iets welgestelder in de buurt en hebben er 

meer voor over om hun kind lid te laten worden van een 

sportvereniging.’ 

‘Mijn opa heeft gecollecteerd voor een stichting die in den 

Haag probeert om kinderen uit bepaalde wijken een actieve 

middag te geven. Dan zie je dat ouders daar, zelfs als ze vijf-

tig cent moeten betalen voor een middag, dat er niet voor 

over hebben. Zo blijven de kinderen achter hun Xbox of hun 

iPad zitten. Daar hebben ze trouwens blijkbaar wel geld voor 

over. Ondertussen worden de kinderen steeds zwaarder. Ik 

vind dat ouders echt bepaalde regels moeten hanteren om het 

PC-gebruik van hun kinderen te begrenzen. We krijgen an-

ders een probleem met te dikke en inactieve kinderen.’ 

‘Ook zou je ouders moeten voorlichten over wat gezonde en 

goede voeding is: dat is ook een deel van het probleem.’ 

‘Gelukkig kom ik uit een gezin waar iedereen sportief is. 

Mijn ouders sporten ook graag, en dat was een goed voor-

beeld.’ 

Merel merkt tenslotte op dat er weinig leeftijdsgenoten meer 

in de buurt wonen. ‘De meeste jongeren gaan toch wel ver–

huizen, als ze aan de studie gaan. Dan is het dus zaak om te 

blijven bewegen.’ 

‘Heb je nog suggesties om bewegen te bevorderen voor onze 

buurtvereniging?’ 

‘Neen, eigenlijk niet. Bewegen in deze buurt is al zo vanzelf-

sprekend. En de buurtvereniging doet met de jaarlijkse 

Raadsherenloop al voldoende. De buurtvereniging doet ge-

noeg, het is aan de mensen in de buurt om in actie te komen.’ 

Merel: geen visies van een wetenschapper, zoals ze zelf 

vindt, maar wel degelijk een uitgesproken mening over hoe 

mensen, en met name kinderen, aan het bewegen te  krijgen 

moeten worden! 
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De redactie in 

beweging  

 

Al enige tijd mogen uw redacteuren niet zomaar een thema 

voor de buurt-auteurs bepalen: zij moeten er zelf ook aan 

geloven! Dus daar gaan we dan. 

Jeroen Hiemstra meldt: Aangezien ik als fotograaf geen 

zittend beroep beoefen, beweeg ik al een groot gedeelte van 

de dag. Los daarvan beweeg ik mij veelal met de zware 

bakkersfiets door Leiden, kind achterop en vaak ook een 

kind voorop. Daarnaast ben ik vaak bezig aan mijn hobby 

(motoren en auto’s), dus aan beweging geen gebrek.   

Sportschool in de avonduren.......nee, niet voor mij. 

Janny van Nieuwkoop schrijft: Op de lagere school had ik 

de pech dat onze gymleraar TBC kreeg en jaren moest kuren. 

We deden dus weinig anders dan apenkooi en slagbal met de 

knotsen. En omdat ons gezin tijdens mijn 5e klas (groep 7) 

van Amsterdam naar Scheveningen verhuisde, kreeg ik ook 

geen zwemles meer. Ik ben dus heel onsportief opgevoed. 

Mijn zwemdiploma’s, A en B, haalde ik toen ik ergens in de 

dertig was, vanuit het toenmalige Zweilandbad aan de gelijk-

namige laan. De beoogde verdere zwemdiploma’s vanuit De 

Overdekte aan de Haarlemmerstraat zijn er nooit gekomen 

vanwege de ondragelijke hoeveelheid chloor in dat bad.  

Op ski’s van hoge bergen af suizen heb ik nooit aangedurfd. 

Maar langlaufen was fantastisch mooi! Verleden tijd, even-

als tennissen vanwege artrose in m’n handen. 

Lopen zat er al vroeg in: 3 kwartier naar de basisschool en 3 

kwartier terug en zeker zo lang naar de kerk heen en idem 

terug, meestal 2 keer per zondag. Vanuit de Merenwijk fiet-

ste ik altijd naar mijn werk in het AZL; later vanuit ons huis 

in de Van Oldenbarneveltstraat ging ik zelfs wel lopend.  

Maar fietsen als hobby, nee. En hardlopen al helemaal niet, 

dan ben ik direct buiten adem. 

Afgelopen september heb 

ik ten langen leste toch 

maar besloten tot de sport-

school en gaan Marjan, die 

al vele jaren geleden begon 

in de sportschool in “mijn” 

zwembad, en ik in principe 2x per week een uur fitnessen 

met senioren bij Jenergy in Poelgeest. “Juf” Jenny weet ons 

enorm te enthousiasmeren en de tijd vliegt om. En nu maar 

doorzetten totdat ik net zo’n figuurtje heb als zij…..  

Hans Rohlof meldt: Hou ik van beweging? Je zou zeggen 

van wel: ik fiets graag in Leiden en omstreken, hou van 

hardlopen, doe aan tennis, en ski met hoge snelheid (soms té 

hoog) van vervaarlijke pistes af. Ik probeer met de zeilboot 

op de Kaagwedstrijden altijd vóór de anderen aan te komen, 

wat zelden lukt. En ik rij ook altijd net iets harder dan de 

maximumsnelheid, wat zo eens in het half jaar een prentje 

oplevert (gelukkig niet vaker). Maar echt verslaafd aan 

beweging? Neen, ik ga ook heel goed stilzitten. In een stoel 

in de kamer, met een mooi boek, of de krant. Achter de pc, 

om internet af te struinen, of een artikel te schrijven (zoals 

nu). Of zittend in de stilliggende zeilboot, me koesterend in 

een avondzonnetje. Of op een rustig terras. Kortom, dat 

bourgondische, dat lukt me ook wel.  

Sinds kort heb ik een smartwatch, tweede generatie, die me 

meldt wanneer het tijd wordt om te gaan bewegen. Ik voel 

dan een trilling om mijn pols, en lees een welgemeende 

aanmaning om eens uit de stoel te komen. Wat een irritant 

gedoe, en ik heb al gezocht, maar nog niet gevonden, hoe ik 

dat strenge appje kan uitzetten. Goed, beweging schijnt dan 

goed te zijn voor lijf en leden, maar is het ook altijd goed 

voor onze geest? Alleen stilzittend kunnen we een boek le-

zen, toch? En heerlijk filosoferen over de wereld en de toe-

komst lukt ook niet zo goed, als je stevig aan het rennen bent. 

Hoewel, dat probeer ik natuurlijk wel eens, weer. En ik kom 

er natuurlijk nooit goed uit.  

Beweging wordt vaak tegenover stilstand gezet, maar is dat 

echt het tegenovergestelde? Staat beweging ook niet tegen-

over overpeinzing, retraite, meditatie? En doen we daar ook 

niet te weinig aan, in deze drukke en aan beweging ver-

slaafde tijd? Wanneer gaat een smart guy met een app ko-

men die meldt dat het tijd wordt om eens over je leven na te 

denken, of gewoon over jezelf, je werk, je relaties, je kin-

deren? Ik wacht daarop, en zal hem dan meteen aanschaffen! 

Anne Sanderink is kort, maar krachtig in haar statement: 

Fitness, yoga en aerobics waren mijn sporten in het verleden. 

Door een chronische blessure sport ik alweer een tijdje niet 

meer, maar aangezien ik niet goed ben in niets doen is er vol-

doende beweging. De fiets wordt maximaal gebruikt en de 

auto minimaal. Daarnaast wandel ik graag. En dan zijn er 

nog de dagelijkse therapeutische oefeningen. Alleen op m'n 

werk en het laatste deel van de avond zit ik stil. 

Ton Staphorst kan het met nog minder woorden af: Mijn 

streven: 3000 kilometer wandelen, 3000 kilometer fietsen en 

1500 kilometer hardlopen per jaar. Gemiddeld genomen 

haal ik deze afstanden zeker. 

Verder: ik heb geen afwasmachine, dus de vaat wordt hand-

matig gereinigd. Ben ik een beweeglijk type? 

Annet van der Velden tenslotte schrijft: Ik beweeg genoeg, 

dacht ik. Ik laat elke dag de honden uit, ik hou van fietsen en 

skiën en ik ga best regelmatig naar de sportschool. Werken 

doe ik meestal staand,  ik geef les en gebruik meestal een 

ouderwets schoolbord. Zitten is het nieuwe roken, dat doe ik 

zo min mogelijk. Goed bezig toch? Nou, dat valt flink tegen. 

Op een dag dat ik me fit voel, maak ik flinke wandelingen 

met de honden. Dan ga ik ook naar de sportschool en sta ik 

de hele les voor het bord. Helaas, dat is geen dagelijks beeld. 

Er zijn heel regelmatig dagen waarop ik weinig beweeg. De 

honden laat ik dan nog wel uit in De Leidse Hout; ik loop 

naar het grote veld en gooi de bal voor de kleinste hond. De 

grote geniet ervan dat ik niet veel wil lopen, die gaat direct 
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naast me liggen. Ik gooi de bal 20-100 keer en loop daarna 

weer naar huis. En mijn man laat de hond uit als hij kan. De 

sportschool bezoek ik dan niet. Gelukkig heb ik een vriendin 

die ook niet altijd wil. En lesgeven kan ook best zittend. Dan 

maar geen schoolbord.  Als ik een auto tot mijn beschikking 

heb, gebruik ik die, ook voor boodschappen bij Albert Heijn. 

En skiën? Dat doe ik natuurlijk alleen met mooi weer en als 

ik me goed voel. Gelukkig heb ik geen stappenteller. 

Schaatsen,  

oud Hollands volksvermaak, 

moderne sport of yoga op het ijs?  

Roelof Zaaijer, Warmonderweg en Frans Vos, Johan de Wittstraat 
 

Schaatsen lijkt met al die warme winters een archaïsch iets te worden. Hoelang is het alweer geleden, dat we weken 

lang onbekommerd konden schaatsen?  

Deze winter was het wel heel droevig gesteld, niet eenmaal ook maar het geringste uitzicht op schaatsbaar ijs. 

Om niet onvoorbereid overvallen te worden door een strenge winter, volgden wij jarenlang de trainingen van het 

district Sassenheim op de 200-meter baan in de Vondellaan. Helaas bleef het schaatsen vele winters beperkt tot het 

kunstijs. 

Weliswaar was het schaven aan de techniek een uitdaging waarbij je op een meditatieve manier op jezelf werd terug-

geworpen, het doel bleef het rijden op natuurijs, een molentocht, elf-merentocht of (voor Frans) de Elfstedentocht. 

Een strenge winter: Dan is Holland met zijn plassen, rietkragen en molens op zijn mooist. Het is dan helemaal fan-

tastisch als dit kan met weinig mensen op het ijs. Maar dat kun je in Nederland wel vergeten. Als het vriest blijkt 

heel Nederland uit louter enthousiaste schaatsers te bestaan en op het ijs beland je niet zelden in de file. 

Vanwege de drukte op de Nederlands plassen, maar vooral vanwege het ontbreken van strenge winters, zijn we meer-

dere malen uitgeweken naar het buitenland. 

Want er is toch niets mooiers dan schaatsen op natuurijs: De combinatie van schaatstechniek, natuur en bewegen is 

fantastisch. Met de handen op de rug op zoek naar de juiste balans over het gladde ijs geeft een unieke beleving van 

natuur en kracht. Wij hebben dat met onze families meerdere malen mogen ervaren in Zweden en op de Weissensee 

in Oostenrijk. Dat is schaatsen zoals het moet zijn: uren rijden over eindeloze ijsvlaktes, rijp op je sjaal en ’s avonds 

tevreden met enigszins stijve spieren aan de Berenburg. 

Deze winter hebben we onze toevlucht weer gezocht in Haarlem en op de Jaap Edenbaan.  Het lange baanschaatsen 

is nog steeds populair. Helaas moeten wij met enige schroom vaststellen dat het aandeel oude mannen, waar we ons 

zelf langzamerhand bijna bij moeten gaan rekenen, op de schaatsbaan van Haarlem sterk oververtegenwoordigd is. 

Met al die zachte winters  zal het  toch niet zo zijn dat het schaatsen op natuurijs samen met al die oude mannen uit 

zal sterven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Frans en Roel in Zweden 2013 

Foto: Carla Wikkerman 

Winterlandschap van Andreas Schelfhout 
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Zaterdagmorgen in De Leidse Hout  

Ton Staphorst 
 
Op vrijdagavond als ik naar bed ga, zet ik de wekker op 08.15 uur. Zaterdag op dat tijdstip wil ik opstaan om even 

wat te nuttigen en dan om kwart over 9 deel uitmaken van mijn loopgroep. Zodra het alarm de volgende ochtend 

afgaat, ben ik in alle staten. Wat is er aan de hand? Staat het huis in brand? Moet er weer eens iemand zo nodig een 

abonnement verkopen voor een hap die ik geheel zelfstandig en zonder tussenkomst van een zeikerige verkoper van 

fresh food kan bereiden? Waarom laten ze me niet met rust? Ik wil slapen!! 

Na luttele seconden dringt het tot me door: het is zaterdagochtend, tijd om me voor te bereiden op de leukste ochtend 

in de week. Nog even tot mijn positieven komen en dan snel uit de “zure lappen”. Nog even snel een blik in de och-

tendkrant, een boterham en een beker melk naar binnen gewerkt en dan op naar De Leidse Hout. Hoe het zo uitkomt, 

weet ik niet, maar vaak lopen Hedy en Reinier net een meter of 10 voor me. 

Als ik aankom, ben ik bijna ontwaakt. Net in staat om een kwinkslag te maken. Maar dan houdt het even op, mijn 

lichaam is nog niet echt opgestart. Dat duurt echter niet zo lang meer. Meestal een minuut na kwart over negen zet 

de meute zich in beweging, de paden op, de lanen in. Lekker inlopen, maar niet te snel. Meestal loop ik voorop, ik 

zie graag of er - na een storm - takken op de grond liggen die het lopen belemmeren. De Leidse Hout is al zo vaak 

doorkruist en kent geen geheimen meer. 

Even rust na het inlopen, lekker alle spieren losmaken en met de buurmannen en -vrouwen even snel de afgelopen 

week doornemen. Snel weer aan de slag met knieheffen, hakken-billen, de kruispas, de aansluitpas, de grote en kleine 

huppel en vooruit: nog even een paar Steigerungen. En dan begint het echte werk. De laatste tijd zijn er nauwelijks 

stofwolken te zien. Het is nogal vochtig in de hout. Of is het tempo niet hoog genoeg? Ach wat doet het ertoe. Het is 

en het blijft oergezellig en de kilometers worden toch wel gemaakt. 

Het leuke van de loopgroep is dat iedereen op zijn eigen wijze meeloopt. De een traint voor een duurloop, de ander 

moet voorzichtig aan doen vanwege een blessure. En natuurlijk zijn de hardlopers niet allemaal gelijk, er zijn over-

tuigde sprinters en ook erkende dieselaars (even op gang komen en dan niet meer te stoppen). Steeds weer is het uur 

al gauw voorbij. De gedane arbeid zit erop. Nog even napraten en de hele zaterdag ligt nog voor je! 

 

 

In beweging 

komen voor 
vluchtelingen 

Hans Rohlof 

De gemeente Leiden besloot eind oktober 2015 een nood-

opvang voor 250 vluchtelingen gereed te maken in het 

oude gebouw van TNO op de Wassenaarseweg. Het ge-

bouw werd antikraak gebruikt door diverse zzp-ers, maar 

die konden het gebouw snel verlaten.  

Op 30 oktober kwa-men de eerste vluchtelingen in het 

gebouw. Het ging om de groep die al langer van sporthal 

naar sporthal verhuisde in de regio. Voor het merendeel 

waren dit Syrische vluchtelingen, maar er waren ook Eri-

treeërs en anderen bij. Ze zullen ongeveer een jaar in het 

gebouw blijven. 

In de gemeente Leiden was niet alleen geen enkel protest 

tegen de komst van de vluchtelingen, maar werd het cen–

trum overspoeld met vrijwilligers. Er waren in korte tijd 

al meer vrijwilligers dan vluchtelingen, en de Centrale 

Opvang Vluchtelingen (COA) die de coördinatie doet 

voor de opvang, moest een stop instellen. Kortom, een 

grote groep mensen kwam in beweging om de vluchte-

lingen een goed welkom te heten, en voor te bereiden op 

een langer verblijf in ons land.  

Dat had natuurlijk ook te maken met het oude thema 

’Leiden, stad van vluchtelingen’, waarin de komst van de 

huidige vluchtelingen werd vergeleken met de oorsprong 

van veel Leidenaars als vluchteling uit Frankrijk en Span-

je in de zeventiende en achttiende eeuw. Onlangs bestee-

dde de Stadskrant daar ook weer veel aandacht aan:  

zie: http://bit.ly/1Qrf1YE. 

In beweging komen voor vluchtelingen betekent ook: de 

vluchtelingen zelf in beweging laten komen. Dat heeft 

zijn beperkingen. Zolang een asielzoeker (een vluchteling 

zonder verblijfsstatus) nog niet het recht heeft in Neder-

land te blijven, zijn zaken als inburgering en scholing uit-

gesloten.  

Gelukkig is ook de COA er meer en meer van overtuigd 

dat dat geen goede manier is om deze mensen actiever te 

maken; integendeel, ze worden door de gedwongen 

ledigheid steeds passiever, bewegingslozer.  

http://bit.ly/1Qrf1YE
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In Leiden zijn diverse initiatieven ontwikkeld om hier wat 

aan te doen. Zo is er het project ‘Hello Leiden’, dat elke 

vrijdagmiddag een open café organiseert op het Pieters-

kerkhof, en verdere evenementen houdt. 

Zie www.helloleiden.nl.   

De in Leiden gevestigde theatergroep ‘de Veenfabriek’ 

gaat binnenkort een stuk opvoeren voor en door vluch-

telingen, Sunset Stories genoemd. En de vrijwilligers-

groep van de noodopvang komt regelmatig met nieuwe 

initiatieven, variërend van groepsmaaltijden tot sport-

festijnen en creatieve middagen. Meer ideeën zijn altijd 

welkom: op de Facebookpagina van de vrijwilligers is 

daar meer over te lezen (zoek op Facebook naar Vrij-

willigers Noodopvang Leiden). 

Het mooiste initiatief komt van de Leidse Universiteit: ze 

gaan gevluchte Syrische docenten bijscholen in infor–

matica. Zodat deze docenten weer anderen, vooral jonge-

ren, kunnen bijspijkeren. Voor dit project wordt nog 

crowdfunding gezocht. Kijk op www.steunleiden.nl voor 

meer informatie over de crowdfunding en het project. Het 

zou mooi zijn als alle buurtgenoten dit project kunnen 

steunen!  

Er wordt nog tot 1 mei financiële ondersteuning gezocht. 

Zelf heb ik de vluchtelingen meegemaakt tijdens het na-

jaarsconcert van ons koor, het Leids Kamerkoor. We 

hadden daarvoor 50 vrijkaarten beloofd aan de noodop-

vang. Uiteindelijk bleek er meer behoefte te zijn, en kwa-

men er 75 vluchtelingen naar ons concert! Ondanks het 

feit dat ze de klassiek koormuziek niet echt leken te ken-

nen, was het enthousiasme groot, en kwam de grootste 

groep de stad doorwandelen naar de Petruskerk! We 

hebben nog nooit zo’n jong publiek gehad, er waren zelfs 

baby’s bij! 

Intussen gaan alle kinderen naar school, maar is er voor 

de volwassenen nog te weinig om ledigheid echt tegen te 

gaan. De vrijwilligers hopen voor de nabije toekomst te 

kunnen investeren in meer projecten om hen te activeren. 

Taallessen zijn inmiddels gestart, hoewel dat eigenlijk 

niet is toegestaan. Maar beweging is juist voor deze 

groep, die juist zo lang in beweging is geweest, van cru–

ciaal belang! 

 

Buurthulp voor  

mensen van ver  

Jeroen Hiemstra 
 

Over de vluchtelingencrisis is de laatste paar jaar eindeloos veel geschreven en geroepen. Vlakbij de Raadsherenbuurt 

is aan de Wassenaarseweg sinds een klein half jaar noodopvang voor 250 vluchtelingen gecreëerd. De informatie-

avond hierover was opvallend in het geheel niet rumoerig of  controversieel. Er stonden wel een paar fotografen en 

een filmploeg buiten, maar de tendens van de bijeenkomst onder leiding van het COA en burgemeester Lenferink 

was meer dat er uiteindelijk veel verzoeken kwamen van omwonenden die iets wilden doen voor de vluchtelingen. 

Als lid van een koor werd buurtgenoot Rob Grootenhuis (Fagelstraat) in november j.l. gevraagd om vervoer voor een 

aantal asielzoekers te regelen naar een concert in de Petruskerk in Leiden. Het was een mooi concert dat bij iedereen 

in de smaak viel. Op de terugweg raakte Rob in gesprek met het echtpaar Hiam en Hani, afkomstig uit Damascus. 

Ze spraken goed Engels en Hani vertelde dat Hiam zwanger was. Ze werden door Mette en Rob uitgenodigd op de 

koffie, samen met hun Syrische kennissen Achmed en Zacharias. Het was een prettige kennismaking, de verhalen 

van Hani en Hiam over de boottocht vanuit Turkije waren een heel andere ervaring voor Mette en Rob. Als je uit 

eerste hand hoort dat Hiam niet kon zwemmen en met haar zwemvest aan en een touw om haar middel verbonden 

met Hani de gevaarlijke overtocht naar Griekenland maakte, is dat een indrukwekkend relaas. De afgelopen maanden 

hebben de vier vluchtelingen regelmatig samen heel smakelijke Syrische maaltijden gekookt in de Fagelstraat. Het 

is voor de groep een welkome afwisseling van de dagelijkse routine; in de noodopvang van de Wassenaarseweg zijn 

er uitsluitend magnetronmaaltijden voorhanden. De communicatie met de broers Achmed en Zacharias is wat 

ingewikkelder omdat ze nauwelijks  Engels spreken, maar Hiam en Hani fungeren dan als tolk. Een aantal buurt-

bewoners hoorde over deze groep vluchtelingen en zij hebben op hun manier ook een steentje bijgedragen, o.a. in de 

vorm van babykleding voor het jongetje dat op ieder moment ter wereld kan komen. 

Mette en Rob zijn geraakt door de verhalen van deze Syriërs, en vinden het fijn dat ze zo af en toe iets voor hen 

kunnen betekenen. Ze waarderen het ook dat er veel buurtgenoten op de bres zijn gesprongen voor de vluchtelingen. 

Dat ze onlangs zijn gevraagd door Hiam en Hani om ‘substitute grandparents’ voor de baby te zijn, maakt hen 

helemaal trots. Hun eigen kleinzoon Daniël woont per slot van rekening met zijn ouders, Casper en Aji, in Maleisië! 

http://www.helloleiden.nl/
http://www.steunleiden.nl/
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Nextdoor, een nieuwe buurt-app 

Hans Rohlof 
 

Op uitnodiging van Adriaan Mesu, 

onze buurtgenoot, is al een aantal 

buurtgenoten lid geworden van de 

Raadsherenbuurtgroep van Nextdoor, een nieuwe buurt-

app. We vroegen Adriaan naar de voordelen om lid te 

worden. 

Waarom heb je dit initiatief gestart? 

Begrijp me goed, hoor, ik heb er absoluut geen 

financieel voordeel mee. Het leek me een mooie manier 

om als buurtgenoten met elkaar in contact te blijven. Als 

je iets overbodigs hebt, kun je het aanbieden aan de 

buurt. Als je je kat kwijt bent, kun je het meedelen. Als 

je een oppas zoekt of een andere dienst, kun je het 

makkelijk vragen. Bovendien heb je de contactgegevens 

van je buurtgenoten bij de hand, als je bijvoorbeeld iets 

verdachts ziet.  

Is onze buurt niet erg veilig al? 

Ja, dat kan tegenvallen. Je moet de wijkagent Harold 

eens horen, over wat er allemaal aan de hand is geweest 

in de buurt. Van tijd tot tijd is er natuurlijk een insluiping 

of wordt er wat uit auto’s gestolen. We hebben ook met 

een aantal hondenbezitters ervoor gezorgd dat De 

Leidse Hout minder als partyplek met afval voor jonge-

ren werd gezien. De jongeren komen er nog wel, maar 

laten nu minder troep achter.  

Maar de buurt-app is natuurlijk veel uitgebreider dan 

enkel voor de veiligheid. Het zou leuk zijn als er alle 

specifieke buurtvragen en buurtkwesties op zouden ko-

men. 

Is het niet concurrerend met onze eigen buurtweb-

site? 

Ik denk dat je die twee zaken naast elkaar moet zetten. 

De buurtwebsite is ook handig. Maar op de Nextdoor-

app kan iedereen wat plaatsen, en hij zit ook als app op 

je smartphone, zodat je daar direct kunt zien wat er voor 

nieuws is.  

Hoe verhoudt zich deze app tot andere, zoals Peer-

by?  

Peerby is meer bedoeld voor het onderling uitlenen van 

zaken, niet voor direct contact tussen buurtgenoten. 

Peerby is ook niet beperkt tot onze eigen buurt.  

Hoe zit het met de privacy? 

Natuurlijk geef je dingen prijs van jezelf op de app. 

Maar je kunt er zelf voor kiezen wat je prijs geeft. 

Sommige mensen die veel aan privacy hechten zullen 

niet op Nextdoor willen komen. Maar dan gaan ze ook 

wel informatie missen die via de app naar hen toe kan 

komen. Kortom, bedenk wat je van jezelf kwijt wilt, 

maar zet in ieder geval minimale gegevens op de buurt-

app.  

 
 

Zondagmiddagconcerten  

in De Leidse Hout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 13.30 tot 15.30 uur in De Waterlelie 

 

08 mei  Stage Band Tamarco 

15 mei  Blue Friends Jazz Band 

22 mei  Aisling (Iers) + Popkoor Sing in tune  

2 mei  Wiswijvenkoor 

05 juni  Muziekvereniging Nieuw Leven 

12 juni  Floraband + Muziekvereniging Laurentius 

19 juni  Harmoniekapel Werkmans Wilskracht 

26 juni Jeugd Symfonie Orkest Rijnstreek + 

Koorschool 

03 juli  Harmonie Voorschoten 

10 juli Oost-Europakoor Mila + 

Muziekvereniging De Burcht  

17 juli  Géén concert i.v.m. Werfpop 

24 juli  Old Rhine Jazzband 

 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4iMmentfKAhXDcA8KHRceCMcQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.leidsekoren.nl%2Fde-koren-2%2Fde-koren-1%2Foost-europakoor-mila&usg=AFQjCNGBgxYNCCGUd1L45gx7CA1SmREpyw&bvm=bv.113034660,d.ZWU
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De Vrije Academie in  

Cultuurcentrum De Paulus 
 

Iedereen denkt wel eens, lopend 

door een museum: ‘Had ik maar 

kunstgeschiedenis gestudeerd!’ 

Want achter al die schilderijen, 

sculpturen en gebouwen gaan 

schitterende verhalen schuil. Kennis 

hiervan maakt ieder museumbezoek 

of stedentrip nog boeiender.  

De collegereeks Introductie Kunst-

geschiedenis van de Griekse oud-

heid tot nu bieden een uitstekende 

inleiding in de westerse kunstge-

schiedenis.  

De collegereeks is chronologisch op-

gebouwd. Na afloop heeft u een 

grondige kennis van kunstgeschie-

denis en kunt u kunstwerken her-

kennen en zelfstandig in de juiste 

periode plaatsen.  

Aan bod komen de volgende pe-

riodes: Griekse Kunst, Romeinse 

Kunst, Vroegchristelijke en Byzan-

tijnse Kunst, Romaanse Kunst, Go-

tiek, Renaissance, Barok en Rococo, 

Neoclassicisme en Romantiek, Im-

pressionisme, Postimpressionisme 

en Symbolisme, Kunst van de Twin-

tigste Eeuw. 

Van 15 april t/m 24 juni (niet in de 

meivakantie) op 10 vrijdagmiddagen 

van 13.30 tot 15.30 uur plus een ex-

cursie. 

Op maandagmiddag 25 april, 2 mei 

en 9 mei kunt u van 13.30 – 15.30 

uur de korte hoorcollegereeks 'Hoe 

win je de Amerikaanse verkie-

zingen?' volgen. 

Begin november is het weer zover, 

de Amerikaanse presidentsverkie-

zingen. Het grootste en duurste poli-

tieke spektakel ter wereld. 

Alles over het Spel (kiesstelsel, kies-

mannen, spelregels), de Spelers 

(politieke partijen, kandidaten met 

hun strategie, speeches en trucs) en 

de Knikkers (alles over de cam-

pagnes om stemmen te winnen) 

wordt u verteld door Daniël Schut. 

Hij heeft zestien jaar ervaring als de-

battrainer en debatleider, is speci-

alist in argumentatieleer en persua-

sieve communicatie en was finalist 

op zowel het EK en WK Debatteren. 

Twee maal won hij de Olympische 

Spelen van het debatteren, de Oxford 

Intervarsity. 

Meer informatie en opgave:  

www.vrijeacademie.nl 

 

 

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
 

In Cultuurhuis De Paulus aan de War-

monderweg worden zondagmiddagcon-

certen, cursussen, lezingen, muziek-, dans- 

en bewegingslessen gegeven. In de entree 

wordt koffie en thee gedronken. 

Het faciliteren van de brede program-

mering vraagt om uitbreiding van de 

groep vrijwilligers. 

Voor de ontvangst, het wegwijs maken van de gebruikers 

en het voorbereiden van de ruimtes  zoeken wij gast-

vrouwen en –heren. Bent u technisch en goed thuis in 

audiovisuele apparatuur, of  heeft u sterke armen voor het 

klaar zetten van  stoelen bij grote evenementen? Hebt u 

groene vingers voor de tuin? Bent u handig met kleine 

reparaties of met teksten t.b.v. de PR-activiteiten?  

Allen hartelijk welkom! Heeft u interesse en bent u ge-

middeld een dagdeel per maand beschikbaar? 

Neem dan contact op met Bestuurslid Vrijwilligers:  

Elise Tupker, 06-53864082, elisetupker@gmail.com 

De zondagmiddagconcerten 
in De Leidse Hout worden be-

geleid door het Waterlelie-

team. Deze vrijwilligers zijn 

bij toerbeurt aanwezig om de 

Waterlelie in te richten, te 

zorgen voor een drankje voor 

de muzikanten, programma-

folders uit te delen en het 

publiek kort toe te spreken. 

Dit alles duurt van 12.30 uur tot 16.00 uur. 

Gezien het lange programma voor 2016 is versterking 

van het team zeer welkom. 

Mail of bel de coördinator: 

hendrikswerner@hotmail.com / 06-50526176 

 

 

http://www.vrijeacademie.nl/?utm_medium=email&utm_source=Outlook&utm_content=Mail_MVDK&utm_campaign=Handtekening_VA
mailto:elisetupker@gmail.com
mailto:hendrikswerner@hotmail.com
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Rianne uit ‘De 

Raadsvogels’ 

 Jenke Goudriaan, Warmonderweg 
 

Rianne Boonstra is enige jaren geleden uit onze buurt vertrokken naar 

Oegstgeest en van daaruit is ze eind januari naar Amsterdam verhuisd. 

Zij is de oprichtster van ons buurtkoor ‘De Raadsvogels’. 

Oorspronkelijk was het een gelegenheidskoor, samengesteld bij gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de 

‘Raadsherenbuurt’. Aanvankelijk was het een gemengd koor met zowel mannen- als vrouwenstemmen. Tegenwoor-

dig is het een dameskoor, dat nog wel wat extra leden kan gebruiken in alle stemsoorten. 

We repeteren eens per twee weken op woensdagavond van 8 tot 10 in de aula van de Woutertje Pieterse school onder 

de bezielende leiding van onze dirigent Arnold van Rheenen. Ons repertoire is lichtklassiek van Renaissance tot nu. 

En we hebben ook een uitgebreid kerstrepertoire. We repeteren met ondersteuning van de piano, maar zingen ‘a 

capella’, vier- of driestemmig. We treden vier of vijf keer per jaar op. 

Rianne is tien jaar lang de drijvende kracht achter het koor geweest en dat heeft zij altijd met veel liefde en overtuiging 

gedaan. Ook was zij de contactpersoon van het koor naar de buurtvereniging en naar externen. We zullen de in vele 

opzichten kleurrijke Rianne erg missen en wensen haar veel geluk in Amsterdam. 

Nu zij weg is, ben ik de nieuwe contactpersoon. Ik hoop dat ik deze rol met net zoveel verve kan vervullen.  

Ben je enthousiast geworden en wil je meezingen in ons koor, kom dan een keer kijken en luisteren en zelfs meteen 

meezingen. Bel even naar mij voor de data waarop we repeteren.  

Gegevens: Jenke Goudriaan, Warmonderweg 47, 071-523 7710 

 

Wist u dat…  

 

 De Volkskrant op 18 november 2015 een paginagroot 

artikel plaatste “De huismeester houdt het netjes”? 

Citaat: “De straten in de Leidse Raadsherenbuurt 

dragen de namen van keurige staatslieden. Maar het 

aanzicht is een stuk minder deftig. In de plantsoentjes 

liggen lege blikjes en flesjes, in de nauwe gangetjes 

tussen de huizen woekert her en der het onkruid. Het 

is er vies, zeggen de bewoners en ze voelen zich er 

vaak onveilig. Een bouwwijk noemen ze de buurt op 

het kantoor van de woningcorporatie”... en wat daar 

verder volgt. De foto bij het artikel typisch de 

nieuwbouw betreft op het voormalige NUON-terrein? 

Genoemde huismeester daar ook volgens Portaal 

werkzaam is? Uw eindredacteur daarover 2x heeft 

gereclameerd bij De Volkskrant? Zij daarop 2x niets 

heeft gehoord? Wij dat onbetamelijk vinden? 

 Wij zelf op 28 november 

een plaatje schoten, 

waarbij we het komende 

thema “beweging” al in 

beeld hadden? 

Wij hoeven niet meer naar 

De Leidse Hout, want die 

komt gewoon naar ons toe!  

 Er in december ineens 75 Raadsheren overbleven 

nadat de bezorgertjes overal waren geweest? Er een 

lichte paniek uitbrak? Die gelukkig kon worden 

bedwongen, toen de drukkerij meldde, dat de machine 

er mee was opgehouden en men zekerheidshalve maar 

een flink aantal exemplaren extra had gedrukt? We 

nog meerdere mensen blij konden maken met die 

“overdrukjes” voor kinderen of andere familie? 

 In onze decembereditie bij het artikel van het Sociaal 

Wijkteam adres en telefoonnummer zijn wegge-

vallen? Hierbij alsnog! Rijnsburgerweg 10 (Poort-

gebouw LUMC), tel. 516 4911. 

 Op 23 december onze onvolprezen vormgeefster 

Andrea Schröder uit handen van de managers van 

Albert Heijn Terweeweg Oegstgeest een grote doos 

met lekkernijen voor de feestdagen in ontvangst 

mocht nemen? Dit dankzij het wenskaartje, dat eind-

redacteur Janny van 

Nieuwkoop in de papieren 

kerstboom had gehangen? 

Met als reden, dat Andrea 

altijd even positief en 

opgewekt blijft, ook als de 

copy te laat of incompleet 

De Raadsvogels in het LUMC. 
Rianne staat helemaal rechts, Jenke  4e van rechts 
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bij haar in de mailbox komt en zij er altijd weer een 

geweldig mooie krant van maakt? Beide dames met 

dit resultaat heel gelukkig waren?  

 De nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van de 

tennisclub zeer geanimeerd was? Er best veel mensen 

waren? Er nog best veel meer buurtgenoten bij 

kunnen? De redactieleden wer-

den verblijd met dank-woorden 

en een potje hyacinth? Die in 

huis woest om zich heen 

groeide? En volgend jaar in de 

tuin terugkomt? ECO! 

 Per 1 februari The Cats Pyjama’s van Ineke Oele, Van 

Slingelandtlaan, en collega zijn gestopt met hun 

activiteiten? Er vast nog veel last-minute aanbie-

dingen zijn gescoord? 

 Op 2 februari de eerste ooievaar weer werd gespot op 

het nest op het Landje van Bremmer? En een paar 

dagen later de partner ook? We hopen, dat er weer 

eieren zullen worden gelegd en kuikens groot-

gebracht? 

 Ook op 2 februari zomaar ineens 

nieuwe straatlantaarns werden 

aangebracht in de Van Olden–

barneveltstraat en wellicht ook in 

meer straten in 

de buurt? Met 

reflectoren en LED lampen? Een 

initiatief van Jos Biemans uit de 

Fagelstraat door de gemeente niet is 

opgepikt? Hij graag klassieke lan-

taarnpalen wilde, zoals in de jaren 

dertig?  

 Er in de buurt heel veel trot-

toirs herbestraat worden?   Wij 

van de Van Oldenbarnevelt-

straat niet zo goed weten 

waarom, omdat die trottoirs er 

volgens de bewoners prima 

bijlagen? En al helemaal niet, 

omdat dit jaar de parkeer-

meters (en dan graag zonder 

spelfout!) zullen worden ge-

plaatst en de stoepen dan toch 

weer open zullen moeten? De 

nieuwe tegels een druk stippeltjespatroon hebben? De 

gemeente misschien aan ons thema “beweging” heeft 

gedacht?  Het wegdek van de Van Slingelandtlaan 

echter niet in de planning staat? Sorry, Ine (zie 

Ketting-interview)! En de trottoirs in de Fagelstraat 

ook niet? Daar wel degelijk problemen zijn door en 

rondom de op de stoep staande bomen? Er dankzij 

initiatief van Nel Nagel waarschijnlijk toch verbete-

ringen zullen worden aangebracht? 

 Er op sommige plaatsen dus een berg 

zand ligt, gewoon bovenop de putten 

gestort, terwijl tegelijkertijd het reini-

gen van de kolken is ingepland? Wij 

ook deze planning niet echt begrijpen?  

 Ons aller Mette Grootenhuis uit de 

Fagelstraat niet de hoofdprijs heeft 

gewonnen in het thema “beweging” 

nadat ze met haar scootmobiel in het 

donker een stoeprand miste, omsloeg en een arm brak? 

Daarmee in het ziekenhuis 

belandde, maar gelukkig 

inmiddels weer thuis is? 

De foto gemaakt werd 

door Marianne 

Reijnhoudt?  

 Ton Staphorst uit de Johan de Wittstraat zo lang-

zamerhand gek wordt van het feit dat zijn GFT-

container wordt ontvreemd? Wij citeren: “Op woens-

dag 17 februari is iemand er met mijn vuilnisbak van-

door gegaan. Aangezien mijn bak niet uit zichzelf kan 

bewegen, moet er menskracht aan te pas zijn geko-

men. Mijn trouwe bak, waar twee stickers met mijn 

naam op zitten, verdwenen! En dat al voor de tweede 

keer in korte tijd. Waarom is mijn bak zo in trek?  

Of is iemand geïnteresseerd in wat ik in de 

bak gooi? Inmiddels heb ik een nieuwe 

bak met het nummer 103163. Ik zet er 

met verf diverse letters S op. Hopelijk is 

dat afdoende om een derde ontvreem-

ding te voorkomen. Voor de goede 

orde zeg ik dit er maar bij: mijn bak 

bevat overwegend lege zakjes katten-

voer (maden!) en houtkorrels, door-

drenkt van kattenpis en katten-

drollen, dus dat meurt lekker!“ 
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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: Pleun Broekhuizen, Warmonderweg 

Bezorging: Cédric en Bodil Leijenaar, Timo van 
Luyn, Van Oldenbarneveltstraat 

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 

 Hans Rohlof V. Oldenbarneveltstr. 38,  tel. 514 5747 

 Anne Sanderink V. Oldenbarneveltstr. 40,  tel. 301 5157 

 Ton Staphorst Johan de Wittstraat 52,  tel. 517 0264 

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

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

 Andrea Schröder Opmaak 
 Fagelstraat 42,  tel. 522 5491 

Bestuur 

 Dorien Gruppelaar 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 

 Karlijn Broekhuizen Webmaster 
 Warmonderweg 7,  tel. 512 4838 
 webmasterraadsherenbuurt@live.nl 

 Ritsaert Mulderije Johan de Wittstraat 23,  tel 5156795 
 

Website www.raadsherenbuurt.nl 

Karlijn Broekhuizen webmaster: zie onder Bestuur

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. 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« 
Jenke Goudriaan, 
Warmonderweg 47, tel. 523 7710 

 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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