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Van de redactie 
 

Het is, na lang wachten, toch zomer geworden. Met 

plotseling een week lang bijna tropische temperaturen. 

Wat een metamorfose heeft niet alleen onze 

Raadsherenbuurt, maar heel Nederland ineens 

ondergaan. WEG met de lange broeken, de dikke 

jacks en de dichte schoenen. En AAN die korte 

broeken, die hemdjes, die slippers. De wegen naar het 

strand waren verstopt, het strand zelf was bomvol 

witte mensen, die pas aan het uiterste eind van de dag 

roodverbrand naar huis terugkeerden. Schrijfster dezes 

kon eindelijk het dak van de cabrio helpen opendoen 

en aansluitend in de file langs de Buitenkaag in het 

Groene Hart constateren, dat half Nederland in een 

sloep het water opgaat zodra de zon schijnt. 

Als u dit leest, is de langste dag alweer voorbij. Maar 

omdat voor de meesten dan de “grote vakantie” 

aanbreekt, staan we daar nog niet bij stil. Als het 

nieuwe schoolseizoen begint, gaan we ons pas 

realiseren, dat we naar de herfst toegaan en dat de 

dagen al behoorlijk korter worden en de temperaturen 

lager. 

Dat is de natuurlijke verandering in ons land. En wat 

is er nou mooier dan een klimaat met zo veel facetten? 

 

Verandering. Dat is het thema van deze editie. De 

redactie had zich daarbij heel diverse invullingen 

voorgesteld. Tot onze verbazing bleek een niet 

onbelangrijk deel daarvan echter onbespreekbaar voor 

de door ons geselecteerde potentiële auteurs. Daar 

leren we van en dat is ook helemaal niet erg. Want de 

bijdragen binnen het thema zijn zeker niet mis. Een 

puppy in huis, op dieet, thuiskomen na een leven lang 

op reis te zijn geweest, het empty nest, met pensioen 

of emeritaat, voor het eerst naar school en last but not 

least: je zult maar ineens je gehoor verliezen! U leest 

het allemaal in dit nummer. 

 

De Raadsheer van oktober heeft als thema: Scholing. 

Uiteraard vallen daaronder de basisschool, de 

middelbare, het HBO en de universiteit. Inclusief de 

docenten die in onze wijk wonen en werk(t)en. Maar 

ook items als rijles, muziekles, tennisles, bridgeles, 

een schrijfcursus en het HOVO. Een puppycursus, het 

opvoeden van kinderen, ontgroening en vult u zelf 

maar in. En ja, dat willen we heel graag: dat u zelf 

(verder) invult! Stuur uw pennenvrucht uiterlijk 15 

september naar redactieraadsheer@hotmail.nl  
 

We wensen u allen een heerlijke zomer, een fijne 

vakantie en alle energie om daarna het werk weer te 

hervatten. En als u niet meer hoeft te werken: tel uw 

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

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

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

� dat u zich bij webmaster@raadsherenbuurt.nl kunt 
aanmelden voor buurtmail waardoor u automatisch 
op de hoogte wordt gehouden 
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Zomerse geluiden 
 

Shall I compare thee to a summer's day? 

Thou art more lovely and more temperate 

 

Zo dichtte Shakespeare over een geliefde. Och, kon ik maar dichten als Shakespeare, dan bezong ik onze buurt 

en de zomer in een sonnet. Helaas, mijn pen is geen romantische kroontjespen, ik behelp mij met de toetsen van 

een pc. Ik kan niet dichten, maar slechts wat flarden noteren over zomerse dagen in de Raadsherenbuurt. Over al 

het moois wat er is te zien en te horen en te ruiken. 

 

Te zien: 

Het grijze groen van de bomen in de Fagelstraat. 

De bloeiende planten en struiken in de voortuinen. 

De kindertekeningen van krijt op de stoep. 

De vlaggen met rugzakken van de geslaagde eindexamenkandidaten. 

 

Te horen: 

Het ploppen van de tennisballen in de Anthonie Duijcklaan. 

De stemmen van buitenspelende kinderen op de schoolpleinen. 

De vliegtuigen hoog in de lucht, op weg naar en van verre vakantiebestemmingen. 

De kwetterende vogels – en gelukkig bijna geen schreeuwende meeuwen, dankzij flapperende roodwitte linten 

op de daken. 

De muziek in de Leidse Hout. 

Gejuich uit de huizen bij het EK (hopelijk ;-). 

 

Te ruiken: 

De rozen in de straten. 

De kamperfoelie in de avond. 

De regen na een onweersbui. 

De barbecue-lucht van lekker eten…. 

 

De barbecue! Genoeg poëtische gedachten. Terug naar praktische zaken. Komt u ook gezellig mee-eten met de 

zomerse barbecue na de vakantie? Zomerse verhalen uitwisselen? En meelopen met de Raadherenloop? 

Genieten van het kindertheater?  Gezelllig!  

Nadere info volgt per mail* en op de website www.raadsherenbuurt.nl 
 

Leve de zomer, leve de Raadsherenbuurt en leve de dichtkunst, of, zoals Shakespeare dichtte: 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this and this gives life to thee. 

 

* Krijgt u al buurtmail? Geef u op via webmasterraadsherenbuurt@live.nl en ontvang al het buurtnieuws 

ook in uw mailbox! 

 

Data om te onthouden (zet ze in de agenda!)  
 

 

        Komende buurtactiviteiten:  

 

  

 

 

25 augustus Raadsherenloop en buurt-BBQ 

26 augustus Leidse Hout Theater 

3 oktober Hutspotmaaltijd Fagelstraat: Wie wint de 
Gouden Stamper? 
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KINDERPAGINA 
Anne-Li Pot, Johan de Wittstraat 17 

 en Manou Visscher, Warmonderweg 27 

 

Verschillende veranderingen 
Veranderingen zijn er in vele soorten. Sommige zijn 

leuk. Zoals al die computers, die waren er een tijd 

geleden nog niet. Hebben wij even geluk. Er zijn ook 

niet zo leuke veranderingen. Verhuizen bijvoorbeeld. 

Je verlaat je vrienden, je huis, je buurt. Alles 

VERANDERT. Maar verandering is ook zoiets als 

groeien. Elk kind groeit elk jaar een paar centimeter. 

Ook als je naar de middelbare school gaat verandert 

er veel. Je moet eerder op staan, je leraren 

veranderen, je hebt meer vakken enz.  

 

Al deze veranderingen zijn grote dingen maar er zijn 

ook kleine, leuke en vervelende veranderingen. 

Bijvoorbeeld:  een leuke en kleine verandering is dat 

je misschien elk jaar meer zakgeld krijgt. En elk jaar 

krijg je bijvoorbeeld €0,10 meer. Maar daarna ga je 

werken en krijg je veel meer geld. Dat is weer een 

grote verandering.  

 

Vakantie 
Ook vakantie is een verandering. Je  verandert van 

omgeving en woning, sommige mensen gaan in een 

huisje anderen in een tent of caravan. Mensen vinden 

vakantie vaak fijn om even van huis weg te zijn en 

even alle stress te vergeten. Ook kinderen vinden het 

fijn om even niet iedere dag naar school te gaan en 

niet altijd te hoeven werken. Maar meestal is het na 

de vakantie wel weer leuk om iedereen terug te zien. 

 

Mode 
We weten nu: er zijn heel veel veranderingen. Ook in 

kleding. De mode.  

Meestal heeft de mode te maken met merk kleding. 

Zoals Adidas en Nike.  

Een mode is pas een mode als veel mensen iets doen 

of dragen. Soms dragen mensen(kinderen) ook de 

mode om erbij te horen. Dan vinden anderen je leuk 

en mag je mee doen. Veel kinderen vinden dat 

belangrijk: erbij horen. 

Ook veel kinderen hebben hun eigen mode. Ze 

dragen gewoon wat ze lekker vinden en niet iets om 

er bij te horen. 

De mode is al veel veranderd. Waarschijnlijk heeft 

iedereen z’n ouders wel eens uitgelachen om hun 

kleren. ‘Mam wat heb je nou weer aan zeg die jurk is 

echt super oud!’  

 

Toekomst 
Veel mensen zijn bang voor veranderingen omdat ze 

niet weten wat ze te wachten staat, en dat geef ze een 

beangstigend gevoel. Bijvoorbeeld de toekomst, veel 

mensen zijn bang da de aarde vergaat, anderen dat er 

veel te veel mensen komen of dat al het voedsel op is. 

Maar sommigen lijkt de toekomst juist heel leuk, met 

al die moderne technologie en allerlei hulpmiddelen 

om het leven gemakkelijker te maken. Ook 

onderzoekers zijn bezig met het onderzoeken welke 

snufjes later misschien gebruikt zullen worden. Maar 

wat vind jij? Is de toekomst gevaarlijk omdat de 

aarde dan vergaat of is het juist leuk omdat het leven 

dan veel gemakkelijker is door alle technologie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze stelling van deze keer is: Ik wilde dat ik 
honderd jaar later leefde. 

  

 

 

 

 

    TOEKOMST 

Volgende afslag 
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Ketting-interview  
Met Ineke Oele, Van 

Slingelandtlaan 8 

 

1. Wanneer en waarom ben je in de 

Raadsherenbuurt komen wonen ? 
In 1995. Ons huis in Oegstgeest werd te klein en wij 

wilden graag in de buurt blijven. De Raadsherenbuurt 

trok ons erg aan: veel groen en toch overal dichtbij. 

 

2.  Wat is het mooiste originele detail in je huis ?  
Het meeste is origineel. Heel mooi vinden wij ons 

trappenhuis met de glas-in-lood ramen. Details uit 

deze ramen komen weer terug in de trapleuning, de 

wandtegels, balkons en tuinmuurtjes.  

 

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit ? 

Toen de kinderen klein waren gingen wij aan het 

einde van de zomervakantie altijd naar de 

theatervoorstelling in de Leidse Hout. 

 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen 

om de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe 

zou jij dat dan doen ? 
Ik zou het geld gebruiken om het groen wat 

zorgvuldiger te onderhouden. 

 

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

over ? 

Sinds een paar jaar heb ik een eigen bedrijf: 

www.thecatspyjamas.nl en werk ik meestal thuis. 

Heerlijk in mijn pyjamaatje ’s morgens vroeg naar 

mijn kantoor. Geen file, geen gehaast. 

 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik 

gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden 

heeft ? 
De laatste tijd gaan wij regelmatig naar het Kijkhuis, 

een gezellige bioscoop in Leiden. Verder mogen wij 

graag naar de concerten gaan die K&O Oegstgeest 

organiseert in de Groene Kerk. 

 

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

dag en hoe lang doe je daar over ? 
Eigenlijk lees ik liever een boek. Het nieuws volg ik 

wel via tv of internet. 

 

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

(Verandering) van deze Raadsheer leest ? 
De seizoenen. Wat is er mooier ? 

 

9. Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En 

natuurlijk willen we ook je antwoord graag 

vernemen. 
Dit vind ik altijd de lastigste vraag in deze rubriek. 

Gaat de gemeente nog verder met het vernieuwen van 

de trottoirs en zal de Van Slingelandtlaan opnieuw 

worden geasfalteerd ?Het antwoord ken ik niet, maar 

ik vraag het mij wel af.  

 

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden 

en waarom heb je haar / hem gekozen ?  
Carol van Leeuwen, Johan de Wittstraat 34. Wij delen 

een grote liefde voor teckels. 

 

 

 

? ?  Ik zie, ik zie…  ? ? 

Zoekplaatje Zomer 2012 

De oplossing van het zoekplaatje uit de vorige 

Raadsheer is uitstekend verwoord in een mailtje en 

luidt als volgt: “Hallo ik ben Jan Veenhof, en dit 

vogelhuisje is in de voortuin van de familie Veenhof, 

fagelstraat 2 (mijn eigen huis)”. Jan mag zijn prijs, die 

nog een verrassing is, ophalen bij Wout Bergers Sport, 

Rijnsburgerweg 121. 

 

Over het nieuwe zoekplaatje schrijft fotograaf Jeroen 

Hiemstra: Het lijkt alsof deze foto niet in onze buurt is 

gemaakt, maar er staat wel degelijk een aantal 

modernere gebouwen in de wijk. 

 

Stuur de oplossing uiterlijk 15 september naar 

redactieraadsheer@hotmail.nl 
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Wist U dat... 

 

Judith de Jong, Johan de Wittstraat 22, die tot voor 

kort de voorplaat van De Raadsheer tekende, half april 

met schilderscollectief De Noyense School 

exposeerde in Sassenheim? Een drukbezochte, 

geanimeerde tentoonstelling van bevlogen schilders, 

die stillevens, portretten, bloemen, idyllische plekjes, 

Japanse schoolmeisjes en tientallen andere 

onderwerpen op doek zetten.  

 

Tijdens de atelierroute van Instock op 21 april 2 oud-

buurtgenoten meededen aan deze kunstzinnige 

manifestatie? Fiep Lever, gewoond hebbend Van 

Slingelandtlaan 11 en Truus Serdijn, die vanaf 1968 in 

de Johan de Wittstraat 38 woonde en daarna tot 1990 

in Fagelstraat 12. Ook Truus heeft in het verleden 

lange tijd de voorplaat geleverd van De Raadsheer, 

die toen nog in A5 formaat uitkwam. Op haar verzoek 

heeft vrouwenkoor De Raadsvogels een “flash mob” 

uitgevoerd: er begint 1 zangeres, dan de tweede, de 

derde en zo voort totdat het koor compleet is. 

“Geweldig”, aldus Truus. 

 

De Raadsherenbuurt eind maart in het Leidsch 

Dagblad stond onder de kop “Raadsherenbuurt baalt 

van sluipverkeer”. Door de rigoureuze verbouwing 

van het kruispunt Rijnsburgerweg – Warmonderweg 

en het terugtrekken van de verkeersregelaars na de 

eerste dag werd er met allerlei vierwielers door de 

doorgaans rustige straten gescheurd. Onveilig voor 

spelende kinderen, slopend voor een stuk stoep en een 

hekje, oorzaak van een aanrijding op de Van 

Slingelandtlaan. Voor de rest van de werktijd werden 

er door Jeroen Hiemstra en Peter Pot niet mis te 

verstane borden en linten aangebracht, die de 

automobilisten maanden tot matiging van hun snelheid 

in deze woonwijk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hester van Nouhuys en Wouter van den Berg, Van 

Slingelandtlaan 11, een tweede locatie voor hun 

oogkliniek hebben betrokken in Voorschoten? Pal 

tegenover het station en dus prima bereikbaar voor 

patiënten uit de regio. 

 

Har Walenkamp, Van Oldenbarneveltstraat 4, een 

voetbalfan is in hart en nieren? In Het op Zondag een 

interview met Har en zijn zoon Pim in de drogisterij 

Boerhaave, waarbij een geweldige foto (bureau 

Monica van der Stap) van beide mannen, voorzien van 

oranje attributen (een grote oranje Wuppie op zijn 

hoofd!) en een pilsje. Har is 61, maar tennist in de 

zomer om de hoek en voetbalt nog iedere week bij de 

veteranenclub van ASC uit Oegtgeest. Hij is niet 

alleen actief als sporter, maar ook een fervent 

bezoeker van sportevenementen in de hele wereld. En 

hij heeft de kaartjes voor de EK finale in Kiev al in 

huis.

 

Zomerconcerten in de Leidse Hout 

 

26 augustus Date727 

2 september Brassband Warmond 

9 september Ordinary Herryshoppers 

16 september Amigo 

23 september Nieuw leven 

30 september Eurokoor 

Van 14.00 tot circa 16.00 uur spelen voor u: 

Foto: Janny van Nieuwkoop 
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Veranderingen bij OPA 
 

Er gaat wat veranderen bij de Oud-Papier-Aktie in 

onze buurt. Nadat ruim dertig jaar de container eerst 

op woensdag en later op dinsdag de Johan de 

Wittstraat is binnengereden, wordt hij hier na de 

zomer op donderdag geplaatst en blijft dan tot na het 

weekend staan. 

 

Even een stukje geschiedenis: 
Het initiatief voor het ophalen van oud papier stamt 

uit de beginperiode van de buurtvereniging, namelijk 

1979. In die tijd werd er eens in de maand op de 

woensdagmiddag net vóór de kraakwagen van de 

gemeente door de buurt reed de z.g. 

kraakwagenruilbeurs gehouden. Daar kon je nog 

bruikbare maar overbodig geworden spullen naar toe 

brengen en andere mee terug nemen. Een soort 

Warenhuis of Weggeefwinkel avant-la-lettre. 

En tegelijk met de ruilbeurs stond de oud-

papiercontainer twee dagen in de straat. 

In december 1985 kreeg “onze” container voor het 

eerst concurrentie doordat de gemeente permanent 

een oud-papiercontainer in de buurt plaatste. Dat was 

een tegenvaller voor de buurtvereniging en zeker 

voor de kinderen van Terre des Hommes waar de 

opbrengst toen naar toe ging, want de opbrengst 

daalde in dat jaar van gemiddeld 22.000 kg naar 

18.000 kg. 

In juni 1986 was er weer een verandering. Toen werd 

namelijk voor het laatst de kraakwagenruilbeurs 

gehouden. Er was steeds minder belangstelling, mede 

doordat de gemeente een kringloopwinkel aan de Ir. 

Driessenstraat was begonnen. 

Maar de oud-papiercontainer is altijd blijven bestaan 

en deze brengt nog elk jaar een bedrag van ca. € 250 

op. 

 

En nu de actualiteit: 

De bedoeling van de verschuiving naar het weekend 

is om het de hard werkende buurtbewoners 

gemakkelijker te maken om hun kranten naar “onze” 

container te brengen en zo de opbrengst voor het 

goede doel te vergroten. 

Dat moet mogelijk zijn, want er worden door mij en 

anderen regelmatig bewoners gesignaleerd met een 

zware tas of doos op weg naar de Johan de Wittstraat 

op dagen dat “onze” container er niet staat. En wat de 

opslagruimte betreft: ik heb 2 dagelijkse kranten en 

toch kan ik meestal volstaan met één bananendoos 

vol per maand. Daar moet in onze huizen toch een 

plekje voor te vinden zijn! 

Dat de opbrengst vergroot kan worden, blijkt ook uit 

de cijfers: tegenwoordig wordt er maar circa 6000 kg. 

per jaar opgehaald en vroeger 20.000 kg. Die 6000 

moet toch op zijn minst verdubbeld kunnen worden. 

En het is zo gemakkelijk: je hoeft de kranten niet 

door zo’n brievenbus te wurmen; je keert zo je doos 

in één keer om. Klaar! 

 

Dus na de vakantie papiercontainer op de eerste 

donderdag van de maand en dan dat hele 

weekend. 

 

Contactpersoon Rob Grootenhuis, Fagelstraat 14, 

tel. 515 47 69; E-mailadres: grhuis@ipact.nl 
 

Plaatsen Ophalen 

donderdag 6 sept. 2012 maandag 10 Sept. 2012 

donderdag 4 okt. 2012 maandag 8 okt. 2012 

donderdag 1 nov. 2012 maandag 5 nov. 2012 

donderdag 6 dec. 2012 maandag 10 dec. 2012 

 

 
De opbrengst van OPA 2011 is op voorstel van 

Yvonne Slijkhuis naar Zorgkwekerij De Kievit 

gegaan, die nu De Groene Cirkel heet. 
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THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN‘  
Nico Koek, buurtcolumnist 

 

„There is a battle outside and it’s ragin’ 

It ‘ll soon shake your windows and rattle your walls 

For the times they are a-changin‘ „. 

 

Zo klonk het opstandig uit de mond van Bob Dylan 

in 1963 en zijn protestsong werd het lijflied van de 

‘Sixties’, de jaren van de revolutie. “Want er komen 

andere tijden”, zong onze eigen Boudewijn de Groot 

in een voor de hand liggende vertaling van het 

refrein. We zouden onze geest kunnen verrijken met 

diepere gedachten, daarbij geholpen door wat 

geestverruimende middelen. Pas geleden leken die 

tijden even te zijn teruggekeerd. Op een avond in mei 

meldde TV West in de aankondiging van het  Regio 

Nieuws een ‘politie-inval bij een bakker in het  

“verder altijd zo rustige en deftige” Oegstgeest. De 

bakker  verkocht namelijk hennepbrood en dat moest 

terstond onderzocht worden. In de uitzending bleek 

het allemaal erg mee te vallen. Je zag de wijkagent 

(die zijn komst via Twitter aan de regionale media 

had gemeld) op zijn merkwaardige Citybike arriveren 

bij de ons zo bekende bakkerij Hugo de Groot in de 

De Kempenaerstraat. Daar werd hij vriendelijk te 

woord gestaan door het bakkersechtpaar Annemarie 

en Leonard.  Zij gaven uitleg over de heilzame 

werking van het hennepbrood. De agent inspecteerde 

vervolgens de bakkerij en de winkel. Hij kreeg een  

zakje hennepmeel en een halfje gesneden van het 

magische brood mee. “Dat gaat naar ‘Rijswijk”, 

meldde hij, “voor onderzoek”. “Maar de bakker hoeft 

zich geen zorgen te maken”, voegde hij er 

geruststellend aan toe. Overigens bleek uit de 

berichtgeving in het Leidsch Dagblad (dat de 

ontwikkelingen rond het hennepbrood nauwlettend 

volgde) dat bakkerij De Groot al in 2003 

hennepbrood in het assortiment had opgenomen. In 

de overweldigende verscheidenheid  van het aanbod 

in  meergranen-, volkoren-, Waldkorn- en ander  al of 

niet dwarsgebakken  brood  was het toen blijkbaar 

niet opgevallen….. 

 

Het was natuurlijk allemaal heel anders verlopen, 

wanneer Leonard en Annemarie hadden gehandeld in 

de geest van de jaren zestig. Dan hadden zij de zaak 

gebarricadeerd en de agent de toegang geweigerd. 

Vervolgens zou de burgemeester zich verplicht 

hebben  gezien de ME in te schakelen. Die had de  

 

volledige voorraad hennepmeel en het al gebakken 

brood in verzekerde bewaring gesteld. De hele 

Raadsherenbuurt zou dan in protest de De 

Kempenaerstraat in zijn getrokken met vlaggen en 

spandoeken: ‘De verbeelding aan de macht’! De 

straat was getransformeerd in de Carnaby-street  van 

Oegstgeest. Schulte Herenmode ging flower power 

overhemden verkopen en bij DE KLER lagen de 

songteksten van Dylan in de etalage. En er kwam 

eindelijk een mooie platenzaak, waar wij als 

buurtbewoners de nieuwste LP van de  Mama’s and 

the Papa’s  konden beluisteren… . Maar nu, in 2012, 

is het brood-incident tot dusverre heel rustig 

verlopen. Vol spanning wachten we de afloop af.  

 

Over rustiger tijden gesproken: in Italië is dat 

momenteel bepaald niet het geval!  Hier zorgt echter 

het brood niet voor opwinding, maar juist voor rust in 

woelige tijden. Wij waren pas geleden een weekje in 

Florence. Vlak bij ons appartement bevond zich de 

“leukste bakkerij van de stad, die het lekkerste brood 

van heel Italië verkoopt”. Als ik dat dan ’s morgens 

bestelde en de verkoopster een compliment had 

ontlokt voor mijn Italiaans, kreeg ik de panini en 

cornetti mee in een prachtig papieren zakje. Daarop 

is een deftige heer afgebeeld op een velocipede 

oftewel een loopfiets, die herinneringen oproept aan 

vroegere tijden. Je ziet ook een jonge ‘ragazza’ 

(meisje), zwaaiend vanaf haar snelle roze Vespa, met 

het zojuist gekochte, vers gebakken brood in het 

mandje voorop. De tekst op het zakje luidt: ”Le mode 

cambiano , il pane no : Trends veranderen, maar 

brood niet”. 
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Empty nest syndrome ? 
Interview met Frans van den Broek en Christine Kellenaers 

Annet van der Velden 

Christine Kellenaers woont met Frans van den Broek 

in de Fagelstraat op nummer 34. Ze hebben 3 

kinderen ; de jongste ging recent het huis uit. Een 

grote verandering. Hebben ze last van het empty nest 

syndrome?  

 

Wat is er veranderd sinds de jongste dochter het huis 

uit is ?  

Ze hebben meer vrijheid en minder zorgen om met 

name praktische zaken als eten koken, wassen en 

opruimen. Het is stiller in huis en er kwam meer tijd 

en vrijheid voor terug. Christine zag er tegen op, het 

vertrek van de jongste, maar de verandering bleek 

minder groot dan ze dacht. Het ging geleidelijk, 

eerst de oudste, een paar jaar later de middelste en 

weer 2 jaar later de jongste dochter het huis uit. 

 

Nu heb je vast  meer aandacht voor de hond, toch ? 

Nou, dat is een nadeel, de hond komt soms aandacht 

tekort. Geen kind die af en toe de hond uitlaat, je 

moet alles zelf doen. De hond gaat nu als hij alleen 

thuis is op de bank liggen, terwijl hij heel goed weet 

dat dat niet de bedoeling is. 

 

Ben je dan klaar als ouder als je kinderen het huis 

uit zijn ? 

Nee, de zorgplicht houdt op, de kinderen moeten als 

ze ergens anders wonen voor zichzelf zorgen. Je 

helpt wel als ouder, maar je bent niet meer 

verantwoordelijk. Als je goed contact hebt met je 

kinderen is hun jonge volwassenheid een heel 

bijzondere tijd.  

 

Wat is belangrijk om je voor te bereiden op het 

vertrek van je kinderen ? 

Doe samen leuke dingen en pas je daarin aan aan de 

wensen van de ander. Christien is gaan fietsen 

omdat Frans dat zo leuk vindt en nu fietsen ze 

samen in de Ardennen. Frans heeft zich aan de 

wens van Christien aangepast door te gaan 

wandelen. Samen maakten ze een prachtige 

wandelvakantie. 

 

Dus geen depressie voor Christine en Frans nu de 

kinderen het huis uit zijn. Wel een verandering, niet 

alleen maar negatief, gelukkig. 

 

 

“And they call it puppy love” 
Nancy Stoop, Warmonderweg 9 

 
Het was eerst ondenkbaar... Een goudvis (Vinnetje) 

en daarna een hamster (Speedy geheten maar die 

naam was een vergissing), leken het hoogst haalbare 

op huisdierengebied. Dit tot verdriet van de jongens , 

want overige,harige huisgenoten waren uit den boze 

vanwege de allergie van vader en (oudste) zoon. Had 

de laatste zich neergelegd bij deze situatie, zo niet 

Lucas. Toen zijn grote broer verkaste naar 

Amsterdam zette hij alles op alles om zijn grote wens 

vervuld te krijgen: een hypo-allergene HOND. Die 

bestaat echt en na de  effectieve lobby van Lucas' 

kant en zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen 

werd de eerste stap gezet: een bezoek aan de fokker 

van Australian Labradoodles.  

 

Het was te mooi om waar te zijn. Een uur lang waren 

we gevieren in het gezelschap van vijf enthousiaste 

honden en geen enkel waarneembaar teken van 

allergie. Iedereen was verkocht en de 'doodle' zou 

komen. Het wachten was op het nestje, dat deze 

zomer gepland was, wat voor ons ook heel goed 

uitkwam, want eerst vakantie en dan, voor de school 

weer begon, nog tijd voor de puppy-opvoeding. Maar 

zoals het vaak gaat en zeker met levende have, liep 

het anders en kregen we begin dit jaar bericht dat er 

in februari een nestje van acht puppy's werd 

verwacht. Eén daarvan zou onze nieuwe huisgenoot 

worden. Wat een verandering... 

 

Terwijl het grote wachten begon kregen we van 

diverse kanten artikelen aangereikt uit weekbladen of 

weekendbijlagen over de Australian Labradoodle. 

Het woord 'mode-hond' viel -tot ergernis van ons als 

lezertjes. En toch, het kan bijna niet anders want wie 

wil er nu geen “slimme, lieve, niet-stinkende, hypo-

allergene hond” in de maten small, medium of large, 
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in de smaken (pardon, kleuren) chocola, abrikoos, 

vanille? Nee, wij doen beslist niet mee aan modes 

want gelukkig hadden wij een echte, geldige reden: 

de gezondheid van de toekomstige baasjes. 

 

De komst van een puppy vertoont veel 

overeenkomsten met die van een baby. Welke naam 

geven we, waar moet 'ie slapen, wat hebben we 

allemaal nodig? Het huis moet 'puppy-proof', de 

schutting krijgt een make-over, kleden op de vloer 

anders vliegt hij uit de bocht tijdens een moment van 

puppy-kolder. Alle neuzen moeten bij de opvoeding 

dezelfde kant op en daarom is grondige 

voorbereiding vereist na de aanschaf van “Puppy's 

voor Dummies” en een titel van de dr. Spock der 

honden, Martin Gaus.  

 

Op 16 februari werd onze Basil geboren. Hij en zijn 

zeven zusjes en broer werden na zorgvuldige 

gedragstesten (bij de hond wel te verstaan!) 

gekoppeld aan hun nieuwe familie. Na het tweede 

kraambezoek mochten we onze voorkeur doorgeven. 

Begin april ging de vlag uit: het werd onze favoriet, 

Puppy Groen.  

Toen Basil (inderdaad, ook zulke lange benen als 

John Cleese) acht weken was konden we hem 

ophalen. De rit van  Almere naar Leiden zal hij wel 

vergeten zijn maar wij, zijn nieuwe roedel, niet. Een 

ander huis, andere mensen, andere luchtjes, dat is 

wennen. Er komt veel op zo'n klein hondje af. 's 

Nachts alleen slapen in een kooitje, wel met een 

zacht kleedje maar zonder zijn soortgenoten. De 

eerste dagen sliep één van ons in de kamer ter 

geruststelling en om er snel bij te zijn als hij om drie 

uur en om zes uur even een plas moest. 

Inmiddels weet Basil dat hij om kwart voor zeven uit 

mag. Hij leert veel in zijn nieuwe omgeving en groeit 

ook in andere opzichten.  

 

Het is spannend, leven met deze nieuwe huisgenoot, 

maar in vier weken tijd is het alsof hij al veel langer 

bij ons is. Hij geeft veel vrolijkheid en drukte in huis 

en voegt zich snel in de dagelijkse routine. De eerste 

tijd was hectisch en vergelijkbaar met de ervaringen 

als jonge ouders: weliswaar geen luiers of 

babyvoeding maar op gezette tijden eten, uit of met 

emmertjes sop in de weer als het niet meer te houden 

was. Maar ook heel veel plezier met spelen. Vanaf de 

eerste ochtend brengt Basil zijn speeltje terug en 

springt, als je als kleermaker op de grond zit, 

enthousiast op je schoot. Dat zal wat worden als hij 

volwassen is; voor een medium lijkt hij aan de grote 

kant. 

 

Gelukkig vindt Basil autorijden fijn. En als hij in juni 

klaar is met zijn cursus op de hondenschool, nemen 

we deze zomer onze “cucciolo” van vijf maanden 

met groot plezier gewoon mee naar Italië. Waar wij 

naartoe gaan zijn ze ook dol op honden. 

 

Even iets minder leuk: Zwerfvuil 
 

Rondwandelend in de wondere wereld van de jonge 

hond, merkte ik tijdens de vele, vaak korte momenten 

buiten, dat onze als zo net bekend staande buurt niet 

zo heel netjes is. Daarmee bedoel ik niet dat ik door 

de ramen naar binnen gluur en dingen zie die het 

daglicht niet kunnen verdragen, maar rotzooi op 

straat, zwerfvuil. Ik heb al heel wat papier, 

sigarettenpeuken, stukjes rubber of plastic tussen de 

scherpe tandjes uit moeten wurmen en dan bof ik nog 

dat platgedrukte frisdrank-blikjes en ander 

verpakkingsmateriaal niet zo aantrekkelijk zijn voor 

pups. Tot mijn verbazing ook veel niet opgeruimde 

hondenpoep, terwijl je in echt een handomdraai de 

boel in een 'doggy-doo-bag' (25 stuks €1 bij Blokker) 

of een gewoon boterhamzakje stopt en thuis in de 

groene container gooit. Op deze ogenblikken was de 

aandacht volop gericht op de basis-opvoeding van de 

kleine Basil maar zou het een idee zijn om als 

buurtactiviteit een middag te organiseren om het 

zwerfvuil aan te pakken? Een opgeruimde omgeving 

oogt prettiger en helpt misschien mee overlast van 

zwerfafval te verminderen of in het beste geval te 

voorkomen. Zijn er medestanders die hier iets in 

zien? Aanmelden bij schrijfster dezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Thomas Zaaijer 
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Veranderingen 
Caroline en Kees Verbaas, Johan de Wittstraat 55 

 
De eerste keer dat wij in De Raadsheer schreven, was 

toen wij hier net waren komen wonen. Dat is nu 7 

jaar geleden. Amélie was toen nog maar een paar 

maanden oud. Inmiddels is zij 7 jaar en is Jessica 

bijna 5. Met de komst van de meisjes is ons leven 

enorm veranderd. Een nieuwe kinderwereld ging 

voor ons open. 

 

Het is bijzonder hoe anders en gedetailleerd kinderen 

naar hun omgeving kijken. Opeens vallen 

veranderingen in de omgeving ons ook meer op. De 

lente lijkt meer dan ooit aanwezig te zijn - behalve tot 

op heden in de temperatuur natuurlijk, daar zou wel 

verandering in mogen komen. Roodborstjes die 

dachten ongezien een nestje in onze klimop te 

bouwen zijn allang gespot door de meisjes. Ook 

kikkers kunnen niet ongezien in onze tuin 

rondspringen. Voor de lieveheersbeestjes worden 

huisjes gebouwd en zelfs de pissebedden worden 

verzorgd. We vonden het alleen een beetje ver gaan 

toen die ook in huis werden meegenomen. 

 

Het leukste is om met de kinderen plantjes te zaaien 

en ze dan te zien opkomen. Als er dan na een tijdje 

ook echte paprika’s, tomaten, aardbeien of 

komkommertjes aan komen, is dat natuurlijk 

helemaal leuk. Hoewel we met de aardbeien vorig 

jaar niet zo succesvol waren, want voor die hun 

dieprode kleur hadden gekregen waren ze al 

opgegeten door de slakken. De aardbeien hebben we 

nu verruild voor courgettes en kooltjes. Of zou het 

toch onkruid zijn dat wij zo zorgvuldig aan het 

verzorgen zijn? Soms komen zaadjes namelijk op een 

hele andere plek op dan waar wij ze gezaaid hebben. 

Dat komt waarschijnlijk omdat net na het zaaien de 

kouwen op wormenjacht gaan en ons mooi 

aangeharkte tuintje in de war schoppen. 

 

We hebben onze tuin overigens niet in een moestuin 

veranderd maar slechts hier en daar een 

groenteplantje tussen de gebruikelijke hortensia’s, 

geraniums en buxussen door gepoot. We hopen 

natuurlijk op een goede oogst. 
 

 

 

 

Interview met Jeroen Schutz, Van 
Oldenbarneveltstraat 25 

Jeroen Hiemstra 

 

De verandering naar ‘The 
sounds of silence’  
 

Stel je voor: je neemt ’s ochtends de telefoon op en 

je hoort niets. Je denkt aan een slechte lijn, maar 

als je je telefoon bekijkt hoor je je collega, in de 

verte,  nog wel roepen: “hallo, hallo”. Je denkt 

aan een tijdelijk iets, maar een paar dagen later 

maak je toch voor alle zekerheid een afspraak met 

de huisarts. Het zal een bezoek worden met 

verstrekkende gevolgen. 
 

Dit overkwam buurtgenoot Jeroen Schutz in de 

periode 2010/ 2011. Hij kwam terecht in een 

medische molen waar hij zich nooit enige 

voorstelling van had kunnen maken. 

In augustus 2010 was er bij Jeroen acute doofheid 

aan het rechteroor opgetreden. De plaatsvervangende 

huisarts dacht eerst nog aan een prop in het oor en 

spoot deze uit, maar zonder resultaat. Daarna dachten 

de artsen dat er vocht achter het trommelvlies zat en 

behandelde dit mogelijke euvel met medicijnen. 

Maar enig resultaat bleef uit, dus werd Jeroen 

doorgestuurd naar specialisten in het 

Diaconessenhuis. Verschillende onderzoeken 

volgden en toen bleek dat er een probleem was met 

het slakkenhuis in zijn rechteroor en dat de schade 

waarschijnlijk onomkeerbaar was. Heel vervelend, 

maar gelukkig hoorde hij nog perfect met zijn 

linkeroor. Hiermee viel goed te leven en de 

aandoening was zodanig zeldzaam, dat er een 

minimale kans was dat zijn gehoor aan de linkerkant 

ook zou worden aangetast. 
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Tot het moment in het zwembad in april 2011….. 

Jeroen was aan het zwemmen met zijn kinderen toen 

hij ook nu weer van die  rare gedempte geluiden 

hoorde. Tijdens het afdrogen dacht hij nog: ‘er zal 

wel wat water in mijn oor zitten’, maar toen het horen 

uitbleef werd de angst op blijvende doofheid enorm.  

Hij werd - dit keer in het LUMC - direct aan de 

virusremmers en prednison gezet. De oorzaak van het 

type doofheid van Jeroen is onduidelijk, en de 

behandeling niet éénduidend. 

 

Na een dag of zes opname en onderzoek  kwamen de 

artsen al met een heftige mededeling: de schade aan 

het linkeroor was hoogst waarschijnlijk ook blijvend.   

De wereld van Jeroen, en die van zijn partner Irma, 

zag er opeens totaal anders uit. De schok van het 

besef, dat je de rest van je leven in volledige stilte zal 

moeten doorbrengen, overheerste alles. Het idee dat 

Jeroen zijn jongste dochter nooit haar eerste woordjes 

zou kunnen horen zeggen of zijn zoons niet goed zou 

kunnen verstaan, viel heel erg zwaar. 

 

Op straat merkte hij pas hoezeer je vertrouwt op je 

gehoor. De kinderen naar school brengen werd een 

opgave omdat je uitsluitend visuele input krijgt,  

Jeroen moest ogen in zijn rug hebben. De jonge vader 

leefde ‘onder een glazen stolp’, wars van geluid en 

verbale communicatie, fietsen was geen optie, veel te 

gevaarlijk, autorijden ging nog net. Werken in zijn 

baan als consultant kwam al helemaal niet ter sprake, 

in een vergadering of gesprek met een klant kan 

iemand zonder gehoor niet functioneren.  

 

Tijdens gesprekken met de KNO artsen van het 

LUMC werd wel duidelijk dat er tegenwoordig een 

methode bestaat die het gehoor van Jeroen zou 

kunnen herstellen. Met een cochleair implantaat zijn 

de laatste tien jaar ruim 500 patiënten in Leiden 

geholpen. Betekende dit type doofheid, een jaar of 

twintig geleden nog, dat je nooit meer zou kunnen 

horen,  er gloorde  nu toch een beetje hoop aan de 

horizon! 

 

Jeroen ging werken aan zijn conditie en won 

ondertussen zoveel mogelijk informatie in over 

andere behandelingsmethodes die de doofheid 

misschien toch zouden kunnen verhelpen. 

Een speciaal dieet, acupunctuur, en magnetiseur, 

diverse alternatieve behandelingsmethoden 

passeerden de revue. 

 

Intussen leerde Jeroen spraakafzien (liplezen) en 

volgde de hele familie een cursus gebarentaal. Enkel 

het hoge gegil van zijn dochtertje Evi, als ze heel erg 

boos was, drong nog door, maar dat is niet bepaald 

het geluid  dat je graag alleen zou willen horen. De 

communicatie verliep in deze periode via gebarentaal 

of liplezen, sms of de iPad en PC en Jeroen prijsde 

zich gelukkig dat deze moderne middelen 

tegenwoordig voorhanden zijn. 

 

Op 20 september 2011 werd Jeroen aan beide oren 

geopereerd. Er werden twee ontvangers onderhuids 

in zijn schedel geplaatst en twee strips met 16 

elektroden in beide slakkenhuizen van zijn oren. De 

operatie duurde in totaal 7 uur, maar na een dag of 

vier mocht hij alweer naar huis. Twee weken later 

moest hij terug naar het ziekenhuis voor een eerste 

test.  Deze was zeer hoopgevend.. Na vijf weken was 

het zover: de definitieve aansluiting vond plaats en de 

revalidatie kon starten met tweemaal daags logopedie 

en inregelsessies. Weer zes weken verder konden 

Jeroen en zijn omgeving vaststellen dat er een 

ongelofelijke verandering had plaatsgevonden. 

Normale gesprekken één op één waren weer 

mogelijk, Jeroen hoorde weer 90 tot soms zelfs 97 

procent van alles wat er in een normaal gesprek 

wordt gezegd. In zijn gezin kan hij zijn kinderen 

weer horen, wat een geweldig gevoel geeft. De 

stemmen, die hij vóór zijn acute doofheid herkende, 

zijn nog steeds te onderscheiden en de 

technologische ontwikkeling van de randapparatuur 

die Jeroen kan aansluiten op de versterker van het 

implantaat gaat bijna maandelijks verder. 

 

In een rumoerig restaurant of kroeg is het wel 

moeilijker om te communiceren, maar meer mensen 

hebben daar last van en er valt goed mee te leven. 

Muziek luisteren is wel iets wat Jeroen heeft moeten 

opgeven, hij noemt dat: ‘een klein offer in het 

totaalplaatje’.  Bekende nummers klinken niet mooi 

meer, en bij nieuwe muziek mist hij toch teveel 

frequenties om een aantrekkelijk geheel te horen. 

 

Vanaf januari 2012 is Jeroen weer fulltime aan het 

werk gegaan. Hij is erg blij met het herstelde 

gehoorresultaat en voegt eraan toe: ‘We hebben de 

afgelopen jaren allemaal erg moeten afzien maar ik 

weet nu hoe belangrijk je gezondheid en gezin zijn, 

voor hen  maak ik graag wat meer tijd  vrij!’ 
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Verandering? 
Ton Staphorst

 

Koken vind ik iets magisch. Je gooit zo 

ogenschijnlijk wat willekeurige ingrediënten bij 

elkaar en je krijgt, als je je best doet, een heerlijk 

maal. Hoe zou het gaan met mijn aanstaande afscheid 

van het betaalde werkzame leven? Is een vergelijking 

met koken mogelijk? Ik hoop van wel. 

 

Eerst de ingrediënten. Men neme een pensioenpot die 

dankzij jarenlang dokken aardig is gevuld. Men 

voege daarbij een voortijdig ontslag als gevolg van 

een reorganisatie op het werk, met vergaande 

gevolgen. Neem in aanmerking de bereidwilligheid 

van de baas om vertrekkers te belonen. Mix er nog 

wat privé-gegevens bij. En maak het geheel af met 

een flinke portie ambitie. Wat krijg je dan? Ik zou het 

werkelijk niet weten. Maar het lopende proces voelt 

goed. Het suddert en bruist. 

 

Mijn betaalde baan eindigt, in elk geval 12 maanden 

eerder dan gangbaar is (bij 65 jaar) en met aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid (verhoging 

AOW leeftijd als gevolg van het Kunduz-accoord) 13 

maanden. Een oplettende rekenaar weet zo precies 

wat mijn geboortejaar is. Doet er verder niet toe. Je 

bent zo oud als je je voelt en zoals je omgeving je 

ziet. In mijn geval ben ik weliswaar geen jonge god 

meer, maar dan in elk geval een jeugdige god op 

leeftijd. 

 

Wat zijn mijn mogelijkheden? In elk geval talrijk. In 

de categorie vrijwilligerswerk is heel veel leuks te 

doen. Wat zou je zeggen van het verzorgen van 

schildpadden op de Galapagoseilanden? Of een 

schooltuin opzetten in Nicaragua? Of Engelse les 

geven aan kinderen in een Afrikaans land? Of wilgen 

knotten in het domein van Natuurmonumenten? Leuk 

en interessant natuurlijk, maar ik zoek het wat dichter 

bij huis. De heren poes zijn ook al weer op leeftijd en 

het uitbesteden van hun verzorging, langer dan een 

paar weken, is niet mijn keus. 

 

Wat doe je dichterbij huis? Ha, colleges volgen! 

Weer terug naar de schoolbanken en de horizon 

verruimen. Heerlijk vooruitzicht. En de schilpadden 

in Zuid Amerika kunnen best worden ingewisseld 

voor honden of katten in Leiden of omgeving. 

Lesgeven in Afrika kan ook wel worden ingewisseld 

voor het geven van sollicitatietraining of begeleiden 

van jongeren naar werk. En wilgen knotten elders 

kan wel plaats maken voor tuinwerkzaamheden in 

Endegeest. 

 

En natuurlijk moet ik niet vergeten dat je, bij het 

vorderen der jaren, toch echt back to the roots gaat. 

Het afgelopen jaar ben ik bijvoorbeeld al diverse 

malen geweest bij en rond de holle boom bij Kraantje 

Lek. De mare gaat dat ik daar geboren ben. De 

werkelijkheid ligt echter op twee kilometer afstand. 

In elk geval geeft de tocht noordwaarts mij een 

thuisgevoel. 

 

Tja, hoe gaat het nu verder? Het borrelen en bruisen 

gaat door. Misschien moet er nog een ingrediënt bij. 

Dat zien we dan wel weer. In elk geval is het zo, dat 

op het moment dat ik dit artikel schrijf, het aantal 

weken is geteld. En als u dit leest, is het aantal dagen 

geteld! 

 

 

 

 

Voor het eerst naar school 
Annet van der Velden 

 

Tristan Valette, Johan de Wittstraat 58,  werd op 8 

april 4 jaar en gaat sindsdien naar de basisschool. Een 

enorme verandering na de creche en het leven in huis. 

School vindt hij heel leuk, al wordt hij er wel moe 

van. Maandag had hij schoolreisje ; hij vond het 

super, maar kwam doodmoe thuis. Hij vindt de 

blokkenhoek leuk maar zit ook graag in de 

poppenhoek. Tristan vindt zijn juffen op school erg 

lief en hij heeft ook al vriendjes en vriendinnetjes op 

school. Zijn vriendjes en vriendinnetjes van de creche 

mist hij nog wel, hij gaat ze regelmatig gedag 

zeggen. Veel plezier op school, Tristan. 
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Een huis vol 
Sarah Breimer, Fagelstraat 16 

 
Twaalf totaal onbekende mevrouwen in de hal. 

Zomaar, op een slaperige hoogzwangere 

dinsdagochtend, stroomt hier het huis vol. Tot grote 

verbazing van Pien. En eigenlijk ook van mijzelf. 

Twaalf - of misschien wel meer, ik kon ze niet zo 

gauw tellen - middelbare dames met regenjassen en 

handige tassen. Duidelijk een dagje uit. 

  

Druk wijzend en pratend betrapte ik ze even tevoren 

op de stoep voor ons huis, toen ik de gordijnen 

opendeed. Over de heg vertelden ze – zussen en 

schoonzussen op stap - dat zes van deze dames hier, 

in ons huis, geboren waren. Ons huis herbergde toen 

een gezin met twaalf (!) kinderen…Kamers vol 

opgestapeld kroost dus. 

  

Willen ze dan misschien even binnenkijken? Binnen 

een halve minuut staan ze in de gang en woonkamer 

te kwetteren. Beneden is alles anders. Het glas-in-

lood, de kamer ensuite, allemaal verdwenen. En die 

tuin, was die altijd al zo klein, giechelden ze. Boven 

herkennen ze het helemaal. In de kamer waar Pien 

trots aan alle dames haar roze hobbeleenhoorn en 

paddenstoelkruk laat zien, zijn de zes geboren. En 

waar ik nu zit te schrijven, was toen gewoon het 

schuine dak, met dat randje waar ze op speelden. 

  

Ze stralen. Dat ze even binnen hebben mogen kijken 

is de kers op hun taart van vandaag. Pien en ik 

zwaaien ze uit. Daar gaan ze, in colonne hier de deur 

uit, door met de tocht langs het verleden. Naar het 

grasveldje aan het einde van de straat, waar ze ooit 

hadden moeten wachten tot ze werden gehaald om 

het jongste zusje – ‘dat ben ik!’ roept een van de 

grijze dames vrolijk - te mogen komen bekijken, pas 

geboren. Het grasveldje waar Pien nu zo graag gaat 

schommelen. 

  

Lang leve ons oude huis, waar we gelukkig niet met 

veertien, maar hopelijk heel binnenkort met vier 

wonen. Oude huizen met verhalen. Die dan ineens in 

twaalfvoud voor je deur staan…. 

 

Naschrift van de redactie: 

Dit verhaal heeft nog een staartje. Want niet alleen 

stuurden de dames na hun bezoek een prachtig boeket 

bloemen, maar ook een kaart, waarop een foto van de 

familie staat. Familie Jansen, die er tot 1961 heeft 

gewoond. Daarna, aldus buurman Rob Grootenhuis, 

heeft daar tot 1990 Selma Leman (of Lehman) 

gewoond, een Joodse vrouw die in de oorlog 

ondergedoken heeft gezeten en ook onderduikers 

heeft gehuisvest en daarvoor de Yad-Vashem-

medaille heeft gekregen. Na haar vertrek werd het 

huis bewoond door Johanniek van der Molen en 

Rianne Boonstra en nu dus vanaf 2011 door Sarah, 

Ernst, Pien en Lucy.  

 

Hier ziet u de foto van de familie Jansen.
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Jeugd in de wijk anno 2012  
Janny van Nieuwkoop 

 
Na die nostalgische, maar ook voor die tijd typerend statische foto van kinderen uit de vijftiger jaren willen we ook 

graag een foto laten zien van de beweeglijke kinderen van nu. Zoals ze na het eten nog een poosje buiten mogen 

spelen in de dalende zon op de hoek van  Fagelstraat 2 en de Van Oldenbarneveltstraat, op het hek van familie 

Veenhof. De oudste twee wonen daar zelf, de middelste (links op het muurtje) woont in de Van 

Oldenbarneveltstraat 36 en de drie jongsten in de Fagelstraat 4. Hoe zal het leven van Jan (11) en Thomas (8), Milo 

(6) en Oisin (7), Louie en Liam (allebei 5) er over zo’n 50 jaar uitzien? Anders, dat is wel zeker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Janny van Nieuwkoop 
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Met pensioen maar ook weer niet 
Interview met Jan Willem Coebergh  

Annet van der Velden 

 
Jan Willem Coebergh is met pensioen, maar ook 

weer niet. Zijn afscheid was meer een soort doorstart. 

Jan Willem en Christiane Coebergh wonen in de van 

Ledenberchstraat 6. Hun huis heeft een ongelooflijk 

mooie en heel diepe tuin. Het staat precies in het 

midden tussen de Johan de Wittstraat en de 

Fagelstraat, hun tuin loopt misschien wel tot 

halverwege die straten. Christiane doet de planten, 

Jan Willem verzorgt het gras. Beiden zijn in 

topconditie. Jan Willem houdt erg van de tuin en wil 

er ook graag meer tijd in doorbrengen. Maar 

voorlopig kan dat niet, hij blijft nog 2 jaar. Ik hoop 

voor hem dat hij in ieder geval niet meer zo hard 

blijft werken als hij tot nu toe deed. Hij werkt als 

hoogleraar Epidemiologie in Rotterdam, kreeg recent 

een koninklijke onderscheiding van de loco 

burgemeester van Amsterdam en werkt voor het IKZ, 

het Integraal Kankercentrum Zuid in Eindhoven. 

Verder is hij voorzitter van het Annafonds, genoemd 

naar de Anna kliniek, de eerste Nederlandse 

privékliniek voor Orthopedie in de Vogelwijk. 50 

jaar na de oprichting in 1926 is die kliniek 

opgenomen in het AZL. Met de opbrengst van de 

grondverkoop en de verkoop van bedrijfsonderdelen 

zoals de schoenmakerij, werd dit fonds opgericht. 

Ook is hij voorzitter van de Leidse Maatschappij der 

Weldadigheid uit 1817 en ongetwijfeld nog van 

andere verenigingen. Ik ben erg onder de indruk van 

de ongelooflijke staat van dienst van Jan Willem. 

Hoewel zijn pensioen nog niet echt is begonnen heeft 

hij wel al meer vrije tijd. Als ik aan kom lopen voor 

onze afspraak, is hij zakken tuinaarde uit de auto aan 

het sjouwen.  Hun zoon woont in Londen, hij heeft 

een kleinzoon van 2 jaar. Die wil hij ook graag vaker 

zien. En straks heeft hij veel meer tijd om een leuke 

opa te zijn. 

Wat doet hij eigenlijk in Eindhoven, dat is toch heel 

ver en kankercentra heb je toch overal in Nederland? 

In Eindhoven bestaat een heel bijzondere 

kankerregistratie en dat komt omdat er geen 

medische universiteit is, dus hij kon enthousiaste 

jonge wetenschappers meenemen. En in de tijd van 

de verzuiling, toen hij begon, stond temidden van een 

groot aantal katholieke ziekenhuizen een klein 

protestants diaconessenhuis. Kanker werd gezien als 

straf van God  en de protestanten wilden niet aan de 

katholieken laten weten hoeveel kanker er voor 

kwam. Op mijn ongelovige reactie zegt Jan Willem 

doodleuk dat we in 2013 weer zoiets krijgen, dat 

mensen niet al hun medische gegevens willen delen 

met anderen. Een kankerpatiënt heeft therapie en 

medicijnen nodig. Het gaat dan alleen om geld en 

niet om geloof.  

 

En de reis naar Eindhoven doet hij altijd met de trein 

en in de trein op de heenweg kan hij lekker lezen en 

werken en op de terugweg valt hij in slaap op het 

rytmische geboemel van de trein. Bijna altijd wordt 

hij gelukkig vóór station Leiden wakker. 

 

Wat gaat hij doen als hij echt stopt met werken ? 

Nou, eerst de zolder opruimen en dat is vrij veel 

werk. Aan het eind van het gesprek laat hij mij de 

zolder zien. Heel veel stapels papieren, sommigen 

klein, de meesten groot. Hij zegt dat hij alles kan 

vinden. Het komt op mij over als een georganiseerde 

puinhoop. Succes met opruimen. Ik kan me leukere 

dingen voorstellen die je kunt doen als je met 

pensioen bent. Hij ook. Tenminste 1x per jaar willen 

Christiane en Jan Willem een grote reis maken. Dat 

klinkt goed. 
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Nieuwe stoepbedekking 
Ton Staphorst 

 
Het is alweer enige tijd geleden dat de gemeente 

Leiden is begonnen met het vervangen/vernieuwen 

van stoeptegels in de Johan de Wittstraat en enkele 

andere straten in de buurt. Ik heb de werkzaamheden 

met belangstelling gevolgd. Alle bewoners hebben 

enige tijd een heuse zandbak voor de deur gehad. In 

de periode dat het vroor, was dat iets langer dan 

gemiddeld. En iedereen zal net als ik hebben ervaren 

dat een deel van de zandbak zich verplaatste van 

buiten naar binnen. 

 

Maar, het leed is geleden en het resultaat mag er zijn. 

Een egale stoep, geen uitstekende tegels meer met 

struikelgevaar als gevolg en een mooie grijze 

uitstraling. Ik geniet ervan en mijn  bezoekers melden 

mij geregeld dat het een heel verschil is met de 

situatie van daarvoor. Toen laatst mijn timmerman 

een container voor de deur liet plaatsen, wilde de 

firma Vliko de bak niet op de stoep plaatsen, zonde 

van het plaveisel, zo luidde de reactie van de 

chauffeur. Toch hoor ik ook wel klachten. De tegels 

zouden van een goedkope en inferieure soort zijn en 

binnen de kortste keren van breuklijnen zijn 

voorzien. Waarom dat onderhuidse gemor? 

 

De gegeven situatie doet me denken aan een tijd 

geleden toen de oude straatlantaarns werden 

vervangen door nieuwe exemplaren. De keuze van de 

gemeente (hoge natriumlantaarns) bleek niet zo 

gelukkig, omdat de lichtbundel grotendeels boven de 

kruin van de bomen bleef hangen. De gemeente 

Leiden had toen niet goed nagedacht en is gelukkig 

door een buurtinitiatief tot inkeer gekomen. De Johan 

de Wittstraat is de Johan de Wittstraat gebleven en is 

niet verworden tot een Boulevard Johan de Witt. 

 

En de moraal van het verhaal? Als je goede 

argumenten hebt, kun je zeker met succes je beklag 

doen bij de gemeente. Ik heb geen idee of dat naar 

aanleiding van de nieuwe stoepbedekking heeft 

plaatsgevonden. Zo niet, neem bij een volgend 

project van de gemeente vroegtijdig contact op. Echt, 

het helpt!   

 

 

Plaatselijk veel regen 
Janny van Nieuwkoop 

 
Het weerbericht is altijd weer spannend in deze tijd 

van het jaar. Waar zullen de buien vallen en 

wanneer? We checken Buienradar of we een paraplu 

nodig hebben, of het dak van onze cabrio open kan, 

of we de tuin moeten sproeien. Alles is voorspelbaar, 

denken we. 

 

Maar dan valt er ineens een onverwachte bui. Een 

heel hevige en wel heel lokaal, namelijk in de 

Raadsherenbuurt. Een lintjesregen! 

 

Dames gaan voor. Dus onze eerste gelauwerde is Els 

van Eijck van Heslinga, Van Oldenbarneveltstraat 31. 

Bij haar afscheid, na zes jaar, als eerste vrouwelijke 

voorzitter van de 3 October Vereeniging op 10 mei 

2012 ontving zij, tot haar grote verrassing, uit handen 

van burgemeester Henri Lenferink de versierselen 

van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Els is, 

naast haar baan als adjunct-directeur van de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, bestuurslid 

van het Rotterdamse Belasting- en Douanemuseum 

en de Dr.P.A.Tielemanstichting, zit in de raad van 

toezicht van Museum Boerhaave, Naturalis en het 

Haags Historisch Museum. En Els is historica, 

gespecialiseerd in de maritieme geschiedenis. De 

burgemeester vergeleek haar met een geus, maar kon 

de vrouwelijke vorm daarvan niet vinden: “Gazeuse, 

in elk geval prikkelend genoeg”.  

 

De Vereeniging haalde Els en haar man, onze vaste 

columnist Nico Koek, op 12 mei per koets van huis 

op om het heuglijke feest nog eens extra te vieren.  
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Jan Willem Coebergh, Van Ledenberchstraat 6, werd 

bij zijn afscheid als hoogleraar op 19 maart benoemd 

tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was 

bijzonder hoogleraar kankersurveillance aan het 

Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, heeft zich 

zeer ingezet voor het Koningin Wilhelmina Fonds, 

was voorzitter van de Federatie Medisch 

Wetenschappelijke Verenigingen, beijverde zich zeer 

voor de gedragscode Goed Gebruik en heeft veel 

werk verricht voor nationale en internationale 

instanties. Een wetenschappelijk symposium in het 

Academisch Medisch Centrum Amsterdam sloot zijn 

carrière af. Maar, zoals u elders in deze krant kunt 

lezen: hij gaat nog lang niet “achter de geraniums 

zitten”. 

 

Guus Onderwaater, Johan de Wittstraat 26, werd op 

27 april als eerste naar voren geroepen door 

burgemeester Els Timmers-van Klink  in het stadhuis 

van Oegstgeest. Dat is uitzonderlijk, want vrijwel 

altijd wordt een lintje uitgereikt in de woonplaats van 

de gedecoreerde. Hij was voorzitter van de Stichting 

Begraafplaats Groene Kerk, lid van het College van 

Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 

Oegstgeest en betrokken bij de oprichting en 

vormgeving van het Parkinson Café in Oegstgeest. 

Ook in Leiden was Guus actief: voorzitter van de 

Raad van Commissarissen van Woningstichting 

Buitenlust en secretaris van de Vereniging van 

Vrienden van de Stadsgehoorzaal. Voor al zijn 

verdiensten werd hij geëerd met de onderscheiding 

Lid Orde Oranje-Nassau. 

 

Ook op 27 april, maar dan in de Hooglandse Kerk 

Leiden, een hoge onderscheiding voor Wim Wijnen, 

Van Ledenberchstraat 12 en voordien Fagelstraat 55. 

Burgemeester Lenferink speldde hem de versierselen 

op als Officier in de Orde van Oranja-Nassau 

vanwege zijn bijzondere verdiensten m.b.t. de 

ontwikkeling van het internationaal belastingrecht en 

zijn bijdrage aan de belangrijke positie van 

Nederland op dit gebied, met name door zijn werk als 

Directeur Research en, daarna, Adviseur van de 

Academic Chairman van IBFD (International Bureau 

of Fiscal Documentation). Prof. Wijnen is tevens 

gasthoogleraar internationaal belastingrecht aan de 

LUISS Universiteit in Rome sinds 1995, rechter bij 

het Hof van Beroep in ‘s-Hertogenbosch sinds 1998 

en een van de directeuren van de International 

Association of Tax Judges sinds de oprichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pippijn Wijnhoven 

Foto: Hielco Kuipers, Leidsch Dagblad 
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Met pensioen 
Interview met Mildred Rienhart 

Annet van der Velden 

 
Mildred Rienhart woont met haar man Franklin Tjon 

Sie Fat al jaren in de Fagelstraat, nummer 19. Sinds 

begin dit jaar is ze met pensioen. Eigenlijk weet ze 

nog niet goed wat ze ervan vindt. Na 38 jaar gewerkt 

te hebben als zorgmanager op het 

Bonaventuracollege aan de Boerhaavelaan, gaf het 

wakker worden op de eerste dag van haar pensioen 

een raar gevoel. Vervolgens ging ze  een maand naar 

Bali, daarna 3 maanden naar Curaçao en nu is ze net 

thuis. Mildred geniet ervan. Ze wil  niet plannen, niet 

haar dagen vullen met afspraken, maar wakker 

worden en denken: laat ik eens bij die vriendin 

langslopen. Ze is niet bang voor verveling, daar heeft 

ze geen tijd voor. Van verschillende kanten wordt ze 

benaderd voor vrijwilligerswerk en aan de stapel 

boeken die ze kreeg is ze nog niet eens begonnen. 

 

Naschrift van de auteur : Voor dit nummer van de 

Raadsheer over veranderingen vroeg ik Christien 

Kellenaers naar het empty nest, Mildred Rienhart en 

Jan Willem Coebergh naar hun pensioen en Tristan 

Valette naar zijn begin op de basisschool. Van 

niemand kreeg ik negatieve verhalen. Mijn conclusie: 

Veranderingen zijn net zo positief als je er zelf mee 

omgaat. 
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Een prettig thuis in de Raadsherenbuurt 
Jeroen Hiemstra 

 
Na zo’n jaar of zes in een zeer sfeervolle 

hofjeswoning in de binnenstad van Leiden te hebben 

gewoond, was het tijd om op zoek te gaan naar een 

groter huis. Het huisje werd te klein en het 

woongenot dreigde een stuk minder te worden. Dat 

laatste kwam vooral door bepaalde plannen van de 

gemeente Leiden. Zoals de geluidsoverlast, 

veroorzaakt door de parkeergarage die dag en nacht 

zou openblijven en de opvang van verslaafden in de 

straat met als gevolg ook rondhangende verslaafden 

in het hofje; deze algehele achteruitgang van de buurt 

maakte het een goed moment om verder te kijken.  

De bekende buurten in Leiden werden nu serieus 

verkend, de Professorenwijk, Poelgeest, de 

Vogelwijk en verschillende delen van Oegstgeest. 

Roomburg was nog een grote bouwput, en de locatie 

zo langs de nog niet verdiepte A4 sprak ons niet 

direct aan. Toen viel ons oog op een kleine 

advertentie in een lokaal krantje van een woning uit 

de jaren twintig in de Raadsherenbuurt en werden wij 

nieuwsgierig naar deze buurt. Het beviel ons hier 

direct en het huis ook. Wel moest er flink 

gerenoveerd worden, een klus die uiteindelijk een 

jaar zou duren. Het resultaat mag er zijn en de 

inspanningen, de kosten en het vele werk waren het 

dubbel en dwars waard. 

De rust, ruimte en groen van de Raadsherenbuurt 

geven ons nog iedere dag het gevoel van op vakantie 

te zijn in onze eigen buurt. Voor de kinderen is het 

hier een paradijs, met veel vriendjes en vriendinnetjes 

vlakbij en scholen en sportvelden om de hoek. 

 

Dat dit gevoel over de Raadsherenbuurt wordt 

gedeeld door meer mensen blijkt wel uit de meest 

recente gemeentelijke gegevens van de 

huizenverkoop in Leiden en omgeving (Leidsch 

Dagblad medio maart 2012). In de Raadsherenbuurt 

worden huizen het snelst verkocht terwijl het er , 

(helaas voor de nieuwe WOZ aanslag), ook het 

duurst is. Verder is volgens de Elsevier Magazine’s 

“beste gemeente test 2011” Oegstgeest geëindigd op 

plaats negen (op een totaal van 418 gemeenten). Dit 

draagt waarschijnlijk ook bij aan de populariteit van 

de Raadsherenbuurt. 

 

Al met al is het in de huidige tijd van crisis op de 

woningmarkt  toch wel een geruststellend gevoel dat 

door de ligging en de populariteit van de wijk je, in 

het geval van verkoop, een reële kans hebt om je huis 

snel te kunnen verkopen voor een redelijk bedrag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altijd leven in de brouwerij in de Raadsherenbuurt: Vals brandalarm bij open haardstokers in 
de Van Oldenbarneveltstraat 28, vrijdag 20 januari 2012 



V E R ANDER IN G  

 De RAADSHEER   n r. 2   –   Jun i 2012 21 

Verandering is goed? 
Christien en Peter Bas Backer, Johan de Wittstraat 48 

 
Change is good zegt een actueel adagium. Maar 

misschien is verandering om de verandering alleen 

gewenst in bijzondere omstandigheden. 

Voortdurende ingrijpende verandering in je leef- en 

werkomgeving heeft mooie aspecten en geeft je rijke 

ervaringen mee. Maar kan ook toekomst-bepalende 

gevolgen hebben en zelfs risico's, die goed van te 

voren overwogen moeten worden. Alles is mogelijk, 

zolang er maar een plek is op aarde waar je “thuis 

hoort”, waar je ziel tot rust komt, waar je, bij wijze 

van spreken, begraven zou willen worden. Dat hoeft 

niet de plek van je geboorte te zijn. Wij zijn 

misschien wel een beetje een odd couple, want Peter 

kwam na veel omzwervingen door India, Zweden, 

Israel en Nederland tenslotte in Doorn terecht op de 

school, die Christien al vanaf de eerste klas bezocht 

na in het even verder gelegen Amerongen de lagere 

school te hebben gedaan. Een rusteloze geest samen 

met een honkvaste geest, hoe moet dat? Maar de 

ontmoeting en romance bij de Utrechtse Heuvelrug 

zorgde voor duurzaamheid. In feite is het zo dat de 

samen bekende en doorleefde veranderingen in het 

landschap, in de bossen en uiterwaarden om 

Amerongen, in het licht naarmate je dichter bij de 

rivier komt,  de meegemaakte aanpassingen van de 

natuur, soorten vogels die met seizoenen wel of niet 

komen en gaan, dit alles geeft een gezamenlijke 

verbondenheid met een plek, waar we altijd rust 

vonden en vinden en waar we dus samen thuis horen.  

 

We begonnen een gezamenlijk leven dat uiteindelijk 

ook een mix was van heftige verandering en focus op 

een plek. Na tien jaar een vaste plek in Den Haag aan 

de Suezkade werd gekozen voor een diplomatieke 

loopbaan. Na drie jaar in het Roemenië van de 

stalinistische dictator Ceausescu gingen we naar het 

libertijnse New York voor werk bij de Verenigde 

Naties: groter cultuurovergang en verandering was 

nauwelijks denkbaar. In 1992 volgde Leiden, de 

Johan de Wittstraat, vervolgens ging Peter een jaar 

werken in Zagreb, in voormalig Joegoslavië. En 

tenslotte weer gezamenlijk, maar zonder kinderen, 

vier jaar naar Londen. Daarna weer terug naar 

voormalig Joegoslavië, waaruit in stormachtige 

politieke veranderingen die weinigen voorzagen of, 

beter, wilden voorzien, inmiddels vijf soevereine 

staten waren ontstaan. Eerst naar Sarejevo, toen naar 

Pristina in het toen nog niet zelfstandige Kosovo, en 

tenslotte weer terug naar Sarajevo en Tuzla (alleen 

Peter), ook in Bosnië en Herzegovina. Bosnië, dat na 

voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis 

overspoeld te zijn door politieke verandering, oorlog 

en tragedie, probeert op te krabbelen in een sfeer van 

globale financiële verandering en crises. Voor zover 

ook de macro-veranderingen. 

 

Op het micro-niveau: het gesleep over de wereld en 

het intensieve inleven met het hele gezin in een 

nieuwe leef- en werkomgeving en klimaat, in 

scholen, met nieuwe vrienden en relaties is machtig 

interessant, maar ook “heftig” en veeleisend. 

Diplomaten zouden statistisch een kortere levensduur 

hebben. Het gezwerf in andere culturen tekent je 

visie in positieve zin, maar gek genoeg willen familie 

en vrienden in je eigen land er liever niet te veel over 

horen. Maar nu even wel in De Raadsheer. 

Verandering is goed. En nu dan weer die overgang 

naar het pensioen, een stelsel dat zelf ook weer moet 

worden veranderd. Conclusie is eigenlijk, zoals de 

oude Grieken al wisten en de nieuwe arme Grieken 

moeten ondervinden: alles verandert steeds, niets 

blijft. Verandering is dus de regel, stilstand en rust de 

uitzondering. Change is good, inderdaad, maar in de 

tijdelijkheid van een mensenleven met zijn 

onvermijdelijk beperkte houdbaarheidsdatum moet 

change ook tijdelijk zijn; als je maar terug kan keren 

op een honk waar je thuishoort. De Leidse 

Raadsherenbuurt is voor ons zo'n honk geworden, dat 

een herkenbaar rustpunt bleef. 
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Garage E. Brouwer 
van Oldenbarneveltstraat 37   2334 AE  LEIDEN 
071 -3626768       06-53563104        garagebrouwer@kpnmail.nl 
 

Fiat, Lancia, Alfa Romeo en Abarth specialist 
 

U kunt bij ons terecht voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk ook voor advies. 

 

 

 

 

 
Het adres voor APK, Onderhoud en reparatie van uw auto

 
 

 

 

 

• APK 

• Onderhoudsbeurten 

• Olie verversen 

• Accu’s 

• Banden 

• Schokdempers 

• Uitlaten 

• Remmen 

• Ruitreparatie 

• Airco controle/ reparatie 



BUUR TG ENO T EN  
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Sinds 27 april zijn wij de nieuwe bewoners van de 

Warmonderweg 17. ‘Wij’ zijn: Jan, Alexandra, 

Philip en Hugo Zonnenberg. 

 

Philip (5 jaar) zit in groep 2 van de Woutertje 

Pieterse en Hugo (1,5 jaar) maakt kinderdagverblijf 

De Krullevaar onveilig. Jan is als consultant veel op 

pad en ook Alexandra maakt de nodige uren als 

recruiter. We zijn een typisch ‘spitsuur’ gezin, dat 

werk en privé zo goed mogelijk probeert te 

combineren, hetgeen een uitdaging blijft. 

 

Onze vrije tijd brengen we zoveel mogelijk samen 

door met de kinderen, familie en vrienden. Hoewel 

veel interesses sneuvelen aan tijdgebrek, wandelt Jan 

vaak ’s avonds en Alex doet verwoede pogingen om 

ooit eens een stukje van de Leidse Marathon te gaan 

lopen. Bovendien zijn wij zeker te vinden bij het 

Summer Jazz festival in het Leidse Hout en de 

Robeco Zomerconcerten. 

 

Jan en Alex zijn respectievelijk vanuit het Zuiden en 

het Oosten van het land via studentenstad Utrecht in 

2004 in Leiden beland, waar we aan de 

Mariënpoelstraat een bouwval omgetoverd hadden 

tot ons paleis. We waren zeker niet van plan te 

verhuizen. Dat een dagje spelen van Philip bij zijn 

vriendje Gijs uiteindelijk een nieuwe thuisplek zou 

opleveren, konden wij niet vermoeden! De 

buitenkans om in zo’n mooi huis te gaan wonen en in 

‘de wijk’ een plek te vinden, konden we niet laten 

schieten. Voor ons is de maand april één grote 

verandering geweest, leuk en ook enorm enerverend. 

Momenteel zijn we nog aan het schilderen, maar in 

juni hopen we onze stek op orde te hebben. 

 

Met zoveel vriendjes in de buurt voelen Philip en 

Hugo zich al helemaal thuis en ook wij hebben een 

warm welkom mogen beleven door onze directe 

buren en andere buurtgenoten. Echt super! 

 

Wat betreft verandering: Panta rhei, maar wij hopen 

na de verhuizing even op zo min mogelijk stroming 

zodat we volop kunnen genieten van een mooie tijd 

met ons gezin in de Raadsherenbuurt.  

Tot ziens! 

 

*** 

Geboren op maandag 21 mei in het LUMC: Lucy, 

dochter van Sarah Breimer en Ernst ter Braak uit de 

Fagelstraat 16. De ouders en zus Pien zijn  zó blij! 

Van harte gelukgewenst! 

 

 

 

 

 

 

 



CO LO FON  
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»  DE RAADSHEER« 

Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden 

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

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

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

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

Bezorging: Bastiaan Tan, Daniël Tan enTimo van 
Luyn 

Oplage: 325 exemplaren 

Redactie   redactieraadsheer@hotmail.nl 

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

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

• Ton Staphorst Johan de Wittstraat 52,  tel. 517 0264 

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

• Lilian Visscher Warmonderweg 27,  tel. 565 1551 

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

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

• Manou Visscher Kinderpagina  
 Warmonderweg 27, tel. 565 1551 

• Gise Wit Opmaak 
 Fagelstraat 36,  tel. 301 5132 

Bestuur 

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

� Alexander Tilli Penningmeester 
 Johan de Wittstraat 47,  tel 517 0184 

� Erwin Duurland Secretaris 
 Johan de Witstraat 45,  tel 301 4502 

� Minke Holleman Webmaster 
 Fagelstraat 38,  tel. 517 2930 
 webmaster@raadsherenbuurt.nl 

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

� Dorien Gruppelaar Fagelstraat 49,  tel. 06-49945016 

Website www.raadsherenbuurt.nl 

� Minke Holleman 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. 5176596 

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

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

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

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

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

� Oud Papier Actie 
Rob Grootenhuis, 
Fagelstraat 14,  tel. 515 4769
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Rijnsburgerweg 147 
2334 BN Leiden 




