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REDACTIONEEL
VAN DE REDACTIE
Er bestaat een versje: “De winter was LAAAANG zonder
jouw liefde”. Maar onze winter was lang zonder winter. Met
ontzettend veel regen. En met ongekend weinig zon.
Iedereen had er schoon genoeg van, werd er chagrijnig van,
dat saaie, grijze, natte niet-weer.
En toch: nog nooit bloeiden de voorjaarsbloempjes en
zongen de vogels zo vroeg.
Die nieuwe lente, dat nieuwe geluid, ervaren we ook in de
redactie. Voor mij persoonlijk is dit de laatste Raadsheer die
ik eind-redigeer. Daar wordt voorop en verderop in deze
krant zoveel aandacht aan besteed, dat ik het er hier niet
verder over zal hebben.
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Wel wil ik graag uw aandacht vragen voor de
familieberichten. Er zijn recent 2 buurtgenotes overleden, die
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verwelkomen. En zo gaat het leven door.
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Het thema van deze Raadsheer is “Buiten”. Daarover gaat
het hart van onze buurtkrant. Maar er is meer.
We blikken terug op 75 jaar bevrijding.
En we zien vooruit naar het lustrum van de buurt, die dit jaar
95 jaar bestaat. Dat gaat natuurlijk gevierd worden!
Er worden (jonge) toneelspelers gezocht om aan die viering
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Het thema voor de editie van juli is: Geschiedenis. Niet
alleen WO II is geschiedenis. Uw eigen huis heeft
waarschijnlijk een langere geschiedenis. Uw jeugd, uw
studie, uw familie, uw huisdieren, de manier waarop vroeger
thuis werd gekookt, gegeten, geslapen (met 4 kinderen op 1
kamer), (geen) vakantie gevierd. Laat het ons mee-beleven!
Stuur uw bijdrage naar redactieraadsheer@hotmail.nl (let
op: niet hotmail.com) en doe dat uiterlijk 15 mei.
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De Raadsheer in kleur is op papier helaas onbetaalbaar. Op de website kunt u de foto's wel in kleur
zien. En ook de oude Raadsheren nog eens nalezen!

VAN HET BESTUUR
Buiten
Sylke Wieland
Terwijl ik dit schrijf slaat de regen tegen de ruiten en giert de
wind rond ons huis. De eerste grote storm van 2020, Ciara,
dient zich aan. Het is code oranje. In gedachten ga ik naar
buiten. Hoe zou het gaan in onze buurt, zou deze storm voor
veel schade zorgen? Zouden alle bomen nu wel overeind
blijven staan? Over de bomen in de Hogerbeetsstraat maak ik
me geen zorgen, die zijn nogal stevig geworteld. Maar hoe
zit het bijvoorbeeld in de Fagelstraat?

In gedachten ben ik intussen weer buiten. Als deze
Raadsheer op de mat ligt is het voorjaar begonnen, staan de
bomen in bloei en wordt er wel weer volop gespeeld op
straat. We fietsen naar het strand, gaan naar het park en naar
de speeltuin. We hebben de ALV achter de rug en kijken uit
naar een gezellige Koningsdag, buiten op het Rozenpleintje.

Verder vieren we dit jaar natuurlijk ook het buurtlustrum in
het weekend van 5 en 6 september. Vast ook met heel veel
Binnen stormt het ook. Onze jongste dochter moet en zal leuke buitenactiviteiten. De lustrumcommissie is er in elk
naar buiten. Ze wil spelen op het Rozenpleintje met haar geval al druk mee.
vriendinnen en is boos dat dit niet mag. Ik leg uit dat daar
met dit weer echt niemand is. Tevergeefs, de voordeur slaat Verder heb ik nu net nog een mooie activiteit bedacht voor
al met een harde klap dicht. Even later word ik gebeld. Ze is een regenachtig weekend: snel nog even het speelgoed voor
aan komen waaien bij een vriendinnetje verderop in de straat Koningsdag uitzoeken!
en nu willen er dus twee meisjes naar buiten. Uiteindelijk
bereiken we een compromis. Ze mogen mee op de step naar Hartelijke groet van uw bestuur
de supermarkt, om wat lekkers uit te zoeken. Daarna kruipen
we binnen op de bank met een leuke film. Zo komen we de
zondagmiddag wel door.

Maandag 27 april
Koningsdagborrel en Vrijmarkt
Rozenpleintje

Oud Papier Actie (OPA)
OPA stond iedere maand, behalve in augustus, op de stoep van de hoek Johan de Wittstraat/Rijnsburgerweg. En veel
buurtbewoners brachten daar tot en met maart 2020 al hun opgespaarde papier en karton voor het goede doel. Maar de
opbrengst voor oud papier is dramatisch gekelderd en het lijkt erop, dat er maar een paar tientjes zijn opgehaald voor heel
2019.
Daarom is door het bestuur besloten om voorlopig even geen container te plaatsen. Er wordt gezocht naar andere middelen
om het goede doel te spekken.
Onderstaand schema is derhalve waarschijnlijk niet meer van toepassing. Maar omdat ontwikkelingen soms snel gaan, laten
we het toch maar even staan.
U hoort hier meer van in de Raadsheer van juli. Hopelijk is dan de uitgestelde ALV inmiddels wel gehouden.
Plaatsen container 2020 – onder voorbehoud

Ophalen container 2020 – onder voorbehoud

Donderdag 7 mei

Maandag 11 mei

Donderdag 4 juni

Maandag 8 juni

Donderdag 2 juli

Maandag 6 juli
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Afscheidsinterview met Janny
Het thema van deze Raadsheer is ook van toepassing op Janny van Nieuwkoop, die al ruim 24 jaar in de redactie van de
Raadsheer zit. Dit is het laatste nummer dat onder haar handen verschijnt. Wat drijft iemand om 150 uur per jaar in de
buurtkrant te steken? En dat bijna 100 nummers lang. Hieronder ons interview met Janny, met vragen van alle redacteuren.
De voltallige redactie ziet u hieronder, van links naar rechts Annet van der Velden, Nicole van der Linden, Jeroen Hiemstra,
Janny van Nieuwkoop, Anne Sanderink, Martine de Jonge, Marit Timmers en Hans Rohlof. Foto Jeroen Hiemstra
Onze buurt
Sinds wanneer woon je in onze buurt?
Sinds 13 januari 1992.
Wat vind jij het mooist aan de Raadsherenbuurt en is dit in alle
jaren hetzelfde gebleven?
De manier waarop we met elkaar omgaan. Contact, echt een buurtgemeenschap hebben en zijn. Dat is natuurlijk gegroeid naarmate we
hier langer woonden en meer mensen leerden kennen. Wel heb ik het
gevoel, dat sommige nieuwe bewoners niet meer integreren en op
zichzelf wonen. Gevolg van twee drukke banen elders? Gelukkig zijn
er meer voorbeelden van nieuwkomers, die zo snel mogelijk bij alle
buurtactiviteiten aanwezig zijn en proberen echt buurtgenoten te worden.
Heb je de buurt beter leren kennen door je werk voor de Raadsheer?
Reken maar! Ik heb bij heel veel mij onbekende mensen aangebeld of met hen gemaild. Daar kwamen de meest leuke
contacten uit voort. En hechte vriendschappen. Maar als de vraag verder reikt: ja, ik heb ook letterlijk de buurt veel beter
leren kennen. Door de zoekfoto’s en hun oplossing. Door zelf met oog en fototoestel te kijken en vast te leggen. Ik ben ook
letterlijk een nieuws-gierig typje.
Het redactiewerk
Hoe ben je gestart bij de Raadsheer? En sinds wanneer ben je eindredacteur?
Ik ben in 1995 door Gijsbert van Es gevraagd om in de redactie te komen, nadat ik me ongevraagd had bemoeid met een
interview over muziek dat Gijs hield met buurtbewoners, waaronder mijn partner Marjan. Dus vanaf 1996 zat ik in de
redactie. En vanaf 2010 heb ik de eindredactie op me genomen. Dat was nadat duizendpoot Mirjam Jochemsen haar
dubbele taak, eindredactie en opmaak, had neergelegd en we een jaar lang met wisselend resultaat hadden geprobeerd om de
eindredactie te laten circuleren onder de redacteuren.
Waar komen je betrokkenheid en tomeloze inzet bij het maken van het blad vandaan?
Als ik iets ga doen, dan wil ik het ook 100% goed doen. Dat verklaart mijn inzet. De betrokkenheid komt vanzelf naarmate
je langer in deze heerlijke buurt woont. Daar komt bij, dat ik al zo lang als ik me kan herinneren graag en veel heb
geschreven. Opstellen, brieven, dagboeken, jaarboeken. Op het gym zat ik in de redactie van schoolkrant Aemulatio en als
oud-leerling in die van Vinculum. In Scheveningen was ik medeoprichter, redacteur en stencilmiepje van de NE-H-BO Post.
In het AZL zat ik in de redacties van ziekenhuishuisorgaan Cicero en ons afdelingsblad Cross Talk, bij het Leiderdorps
Kamerkoor was ik medeoprichter en de eerste pakweg 10 jaar secretaris. Bij het Residentie Bachkoor was ik
penningmeester - echt te gek om een vliegtuig te charteren voor een concertserie in Italië!
Hoe heb je dat ooit gecombineerd met je werk?
Dat begrijp ik soms zelf ook niet meer. Ik heb altijd een full time baan gehad bij de afdeling Immunohematologie en
Bloedbank. Als hoofdanaliste van de Bloedbank draaide ik ook nacht- en weekenddiensten voor de bloedtransfusiezaken
van het AZL, Diaconessenhuis en het Elisabeth Ziekenhuis. Daar werd ik gegrepen door het onderzoek naar de afweer door
B-cellen, die je kon zien in de figuren van immuno-elektroforeses. De ontdekking van AIDS betekende een revolutie op het
lab, waar toen ook alle donorkeuringen nog plaatsvonden. En mijn laatste jaren in het LUMC werkte ik als hoofd van het
stamcellab, zowel aan de min of meer routinematige beenmergbewerkingen als aan de volstrekt nieuwe ontwikkelingen met
stamcellen. Vanwege de kleine formatie deed ik toen opnieuw mee aan oproep- en aanwezigheidsdiensten.
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Wat is je leukste ervaring bij het maken van de Raadsheer?
Een blijvend leuke ervaring is, dat buurtgenoten je kennen en (h)erkennen als redacteur en spontaan hun waardering
uitspreken over de krant. Ook de dankwoorden van het bestuur tijdens de ALV en de nieuwjaarsreceptie voelen fijn, je hebt
het allemaal niet onopgemerkt gedaan. Persoonlijk heb ik de 5 jaren, waarin Andrea Schröder de opmaak deed, ervaren als
een feest. Nooit was iets te veel gevraagd, altijd prachtige aanvullingen erbij, dat maakt je taak lichter en leuker.
Wat is volgens jou de meest noemenswaardige ontwikkeling die de Raadsheer heeft doorgemaakt in de 24 jaar dat jij
eraan gewerkt hebt?
Ik denk, en hoop ook, dat het steeds meer een buurtgerelateerde krant is geworden. Met artikelen door buurtbewoners
geschreven, over onderwerpen uit de buurt, met nieuwtjes over mensen en berichten over de buurt. En natuurlijk het feit, dat
er nu al weer een aantal jaren wordt gewerkt met een thema, dat dan door zoveel mogelijk buurtgenoten wordt ingevuld. Dat
lukt nog steeds wonderwel en ik weet, dat het wordt gewaardeerd.
Welk thema is je bijgebleven?
Mijn hart gaat uit naar groen, afval, water; milieu dus. Erg leuk was het om een zakje met zonnebloempitten aan de krant te
nieten en er een wedstrijd aan te verbinden wie de hoogste zonnebloem daaruit had gekweekt. Ook de zoekfoto’s van Jeroen
Hiemstra vond ik een uitdaging. En bij iedere nieuwe krant ben ik weer verbaasd over het feit, dat het ketting-interview nog
steeds in ongewijzigde vorm draait en verrast over de antwoorden die de “slachtoffers” frank en vrij geven. Ook daaruit hebben weer meer buurtgenoten voor mij een naam met een gezicht gekregen.
Wat vond je het leukst aan eindredacteur zijn en wat het minst leuk?
Leukst: als er toch weer tijdig een prachtige krant naar de drukker kon worden gestuurd. Minst leuk: mensen achter de broek
zitten, aanmanen, soebatten om toch alsjeblieft nog de toegezegde stukjes te sturen. En dat niet één keer, maar iedere krant
weer. Dat is echt frustrerend.
Buiten
Ben je een buitenbeentje of een binnenvetter?
Een buitenbeentje in de zin van iemand die buiten de werkelijkheid staat: absoluut niet. In de zin van iemand die graag
buiten is: absoluut wel. Binnenvetter in de zin van iemand die niets kan delen: nee. In de zin van graag alleen iets doen: ja.
Waar heb je wel eens een binnenpretje om?
Om een subtiel ingebouwde venijnige opmerking of vraag, die dan wordt afgerond met een vriendelijk aanbod. Daar kan ik
om blijven grinniken.
Op welke manier zet jij de bloemetjes buiten?
Letterlijk, als ze uitgebloeid zijn. Of als ik bollen poot of zaden zaai om later van te genieten. Een kroegtijger ben ik nooit
geweest. Onze meeste uitjes gaan naar concerten en tentoonstellingen. Eigenlijk zouden daar ballet en toneelvoorstellingen
bij moeten, maar daar komt meestal niks van.
Vind je buiten zijn prettig? Of ben je liever binnen?
Ik ben heel graag buiten, maar niet met regen, wind en zeker niet met gladheid. Ik geniet enorm van alle vogels in onze tuin
en probeer ze ook te verleiden met allerlei voer. ’s Morgens zitten de merels al te wachten op de klokhuizen van de appel en
de heggemus op de kruimeltjes. Ik geniet van de zwarte mezen die achterin de tuin zonnepitten komen halen en die een voor
een in de perenboom of rododendron ontmantelen.
De toekomst
Wat ga je absoluut niet missen?
Het opjutten. De stress om op tijd bij de drukker te liggen. De angst dat ik een aangeleverd artikel heb gemist. Die ellende om het mailadres van de redactie te openen en daar dan, behalve
2 bijna gemiste bijdragen, 32 ongewenste berichten te vinden.
Wat is jouw motto/tegeltjeswijsheid?
Alles sal reg kom as elk sy plig doe.
Janny getekend door kleindochter Ise
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Wat ga je doen met de tijd die je nu overhoudt?
Sneller mijn overvolle kamertje opruimen. Ik bewaar veel en kan moeilijk wegdoen. Maar ik ben er aan begonnen en ga het
absoluut afronden.
Ga je meer tijd aan de vogeltelling besteden of aan Marjan? Of aan iets anders?
Wat een leuke vraag! Daar heb ik (nu nog) geen antwoord op. De tijd zal het leren.
Naschrift van Janny buiten de vragen van de redacteuren om
Wat mij niet gevraagd werd, is, hoe ik denk over de toekomst van de Raadsheer. Daar
heb ik in de afgelopen jaren best vaak over gesomberd. Want alles staat of valt met de
mensen die in staat zijn om zo’n buurtkrant samen te stellen en daar dan ook ten volle
voor gaan. En daar de tijd en energie voor hebben. Dat blijkt soms niet zo eenvoudig te
zijn. Iedereen is van goede, nee, de beste wil, maar er zijn factoren die belemmerend
kunnen werken.
Ik prijs me enorm gelukkig met de huidige samenstelling van de redactie, inclusief columnist en opmaakster. Zij willen en kunnen de Raadsheer maken tot een blijvend verbindend element in onze buurt.
Ik wens hun alle succes en heel veel plezier in dit “werk”.
En ik word lid van de club lezers “die de krant spellen van A tot Z”.

Sociaal jaarverslag 2019 Raadsherenbuurt
Sylke Wieland
Door Anne Sanderink ingekorte versie, onder meer omdat sommige onderdelen al in de Raadsheer hebben gestaan
“Het bevorderen van de leefbaarheid van de buurt en van het welzijn van haar bewoners”. Dat is volgens de statuten een
van de doelen van onze buurtvereniging. In de statuten staat vervolgens: “De vereniging tracht dit doel te bereiken door het
houden van bijeenkomsten (en) het verstrekken van mededelingen (...) ”
In dit sociaal jaarverslag staat wat de vereniging in 2019 heeft georganiseerd aan bijeenkomsten en welke mededelingen zij
heeft verstrekt. Met deze bijeenkomsten en informatie zorgen we voor sociale activiteiten in de buurt, die de leefbaarheid
vergroten en eraan bijdragen dat de Raadsherenbuurt een fijne buurt is om in te wonen. Dat is mede mogelijk dankzij de
contributiebijdragen die we ontvangen van veel buurtbewoners en van de inzet van veel vrijwilligers bij de organisatie van
bijeenkomsten én dankzij de enthousiaste komst van buurtgenoten naar deze bijeenkomsten.
Nieuwjaarsborrel
Het nieuwe jaar begon met een geanimeerde
nieuwjaarsborrel op zondag 13 januari 2019, bezocht door
tientallen buurtgenoten in de Tennisclub. Onze voorzitter
Roos Toxopeus zette een aantal betrokken buurtbewoners in
het zonnetje en bedankte hen voor hun inzet. Buurtgenoot
Nynke van der Heijden verzorgde net als vorig jaar een
grappige en wetenswaardige pub quiz over de buurt en
Leiden.

10 betrokken buurtgenoten. Op de agenda stonden o.a. de
financiën en de ontwikkelingen in de buurt. Er werd gestemd
over de nieuwe bestemming van de OPA-gelden, een buurt
AED. Enkele andere punten die aan bod kwamen: de
vereniging Vrienden van de Leidse Hout, de Groen Groep
die helpt met het natuurbeheer en de Koningsdagviering.

Roos
Toxopeus
(voorzitter),
Pippijn
Wijnhoven
(penningmeester), Ernst ter Braak (secretaris), Paulien Retèl
en Joep Besselink stelden zich herkiesbaar. Sylke Wieland
Algemene Ledenvergadering
werd geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. En natuurlijk werd
De Algemene Ledenvergadering werd dit jaar op dinsdag 26 er tijdens de borrel gezellig nagepraat over alles wat er speelt
maart gehouden in het clubhuis van de tennisvereniging. en leeft in de buurt.
Deze werd naast de aanwezige bestuursleden bezocht door
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Koningsdagborrel
In verband met de meivakantie werd de traditionele
koningsdagborrel dit jaar verplaatst naar zondag 5 mei. De
pret was er niet minder om. Er was een gezellig groepje
buurtgenoten aanwezig. De kleedjes op het Rozenpleintje
werden uitgerold en op de kindermarkt verhuisde het nodige
speelgoed van eigenaar. Voor de volwassenen werd de borrel
dit jaar geschonken vanuit een nieuwe kraam.

Hutspot op 3 oktober
Op 3 oktober werd er volgens traditie weer hutspot gegeten
in de Fagelstraat. Er was veel animo: maar liefst 108 eters en
11 ervaren koks! Die gingen aan de slag met peen, uien, 70
knakworsten en 8,5 kilo klapstuk. En wat een heerlijke
gerechten toverden ze op de lange houten tafels. Een lastige
taak om uit al die gerechten een winnaar te kiezen. Dit jaar
was er voor het eerst ook een kinderprijs.

Raadsherenloop en zomerbarbecue
Op zaterdag 7 september werd de raadsherenloop gehouden.
Ondanks het feit dat er voor de hele dag regen voorspeld was
meldden zich toch 35 hardlopers voor de wedstrijd, een
uitstekende opkomst! Bij de start was het droog en er scheen
zelfs een voorzichtig zonnetje. Met dank aan Ad Littel
verliep het allemaal weer soepel.
Nadat iedereen weer fris gedoucht was, schoof men aan voor
de feestelijke barbecue. Ondanks de regen was deze activiteit
ook dit jaar weer een groot succes.

Sint Maarten
Op maandag 11 november was het de hele dag onstuimig
weer. Net als vorig jaar trotseerden toch tientallen kinderen
(en ouders) met lampionnen de gietende regen en gingen
zingend langs de huizen voor een zak vol lekkers.

Buurtkrant De Raadsheer
Viermaal per jaar verschijnt de buurtkrant dankzij de inzet
van de redactie en van buurtbewoners die een bijdrage
leveren aan de krant en met financiële steun van de
buurtvereniging. De thema’s van vorig jaar: Verzamelen en
Kindertheatervoorstelling
Ontspullen, Smaak, Aanpassen en Vuur.
Op zondag 8 september verzamelde zich een veld vol Met alle verhalen over en uit de buurt is de Raadsheer een
nieuwsgierige ouders en kinderen in het openluchttheater in belangrijk bindmiddel.
de Leidse Hout. De bezoekers genoten van de geweldige
voorstelling “SuperLoeser!” van theatergroep Lefkop. Ook Website en buurtmail
dit jaar werd dit weer georganiseerd door de Op de website en via buurtmail informeert het bestuur van de
theatercommissie van de Vereniging Raadsherenbuurt.
buurtvereniging de buurt over allerlei zaken. De site is te
bereiken via: www.raadsherenbuurt.com

Kettinginterview
Ton Staphorst, Johan de Wittstraat, foto's Janny van Nieuwkoop
1. Wanneer en waarom ben je in de buurt komen wonen?
Eind 1981 hebben we ons huis gekocht, half januari 1982 was de oplevering. We zijn er
toen meteen ingetrokken. Lisette woonde in Amsterdam in een appartement dat
nauwelijks verkoopbaar was; het was een slechte tijd voor de huizenmarkt. Ik woonde aan
de Boerhaavelaan in een huurflat aan de spoorlijn. Toen we besloten te gaan
samenwonen, hebben we heel wat huizen bekeken in Leiden. We wilden beiden in Leiden
wonen, ons werk in Den Haag was goed bereikbaar.
Het kostte nogal wat moeite om iets naar onze zin te vinden. Er was zo veel te koop, in
alle leuke buurten in Leiden. We hebben veel bezichtigingen gehad. Maar onze blik bleef
gericht op dat huis met een mooie blauwspar in de buurtuin en een Citroën DS21 aan de
overkant. De koop was snel gesloten, de makelaar liep achter de feiten aan.
Wat een tijd was het toen, aanbod in overvloed. Er was wel een hele grote maar: de
hypotheekrente was 12,5%. Op de dag van de overdracht ging er een kwart procent af,
schrale troost. In het begin hielden we geen cent over, zeker niet voor een verbouwing.
2. Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Wat mij betreft gaat het om het detail aan het huis. Over het antwoord hoef ik niet lang na
te denken. Ik ben erg gesteld op de gevel van mijn huis. De gevels voor en achter zijn een
paar jaar geleden gereinigd en gevoegd. Voor is de knipvoeg in ere hersteld. Elke keer als
ik weer thuiskom geniet ik van de prachtige rode stenen en de mooie contrasterende voeg.
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3. Wat is je favoriete buurtactiviteit?
Ik doe graag mee aan de Raadsherenloop. Jammer dat er maar weinigen meelopen. In elk
geval kunnen de niet-lopers de lopers aanmoedigen en dat gebeurt ook wel.
4. Als de Raadsherenbuurt 50.000 euro zou krijgen om de buurt te verbeteren of te
verfraaien, hoe zou jij dat doen?
Geld maakt niet gelukkig. Ik vind de buurt als locatie geweldig. Lekker dicht bij het station
en je bent zo aan de kust. Waar ik wel wat verbetering zou wensen, is in de mentaliteit van
sommige buurtbewoners. Er wordt bijvoorbeeld met de jaarwisseling behoorlijk wat
vuurwerk afgestoken en lang niet alle resten worden door de knallers opgeruimd. En verder
vind ik sommigen wel behoorlijk eenkennig. Als ik op een buurtactiviteit verschijn, probeer
ik altijd een praatje met iemand aan te knopen. Het omgekeerde is niet of nauwelijks het
geval. Het resultaat is dat ik steeds minder acte de présence geef, ik heb geen zin in
bijeenkomsten waar je hooguit gedoogd wordt. Toen ik pas in de buurt woonde was er meer
belangstelling voor elkaar. Ik heb het er wel eens over met oudgedienden, zij hebben
dezelfde ervaring en blijven weg van buurtactiviteiten. Tot slot, als ik langs de deur kom
om te collecteren, maak ik de raarste dingen mee. De bel gaat luid en duidelijk over in een
huis waar de tv aanstaat, niemand doet open; er staat iemand zichtbaar in de gang of in de
kamer en bij het zien of horen van de collectebus lijkt de betreffende persoon in een valluik
te zijn gevallen; met een royaal gebaar wordt er zowaar een heuse stuiver in de collectebus
gestopt; ik word als collectant aangezien voor bedelaar. Ik kan jullie verzekeren: in de buurt
aan de overkant van de Rijnsburgerweg is de mentaliteit heel anders!
Niettemin ben ik absoluut niet van plan uit de buurt te vertrekken, mochten sommigen dat denken. Ik heb diverse goede contacten
in de buurt die ik waardeer en onderhoud, buiten buurtactiviteiten om.
5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over?
Mijn werk is in Leiden in het centrum en in de professorenwijk. Natuurlijk ga ik daar met de fiets heen. Een kwartier tot 20
minuten bedraagt de reistijd. Een enkele keer ga ik lopend of met de auto (als ik veel spullen moet meenemen). Naar college (in
het centrum) ga ik altijd met de fiets.
6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
Ik kom regelmatig in het Rijksmuseum van Oudheden. Ik was daar begin januari voor het laatst, voor de Tentoonstelling over
Cyprus. Binnenkort starten mijn colleges over Lucretius en Vergilius weer in het RMO.
7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daarover?
Sinds mensenheugenis lees ik de Volkskrant. Dat doe ik elke dag en altijd ’s morgens. Ik spel niet alles uit, maar ik ben elke dag
toch minimaal een half uur bezig. Om op de hoogte te blijven van het lokale nieuws lees ik het Leids Nieuwsblad en de
Oegstgeester Courant. Die blader ik in een paar minuten door.
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema Buiten van de Raadsheer leest?
In de eerste plaats gaat het om een nummer waarbij ik voor het eerst sinds heel veel jaren niet meer als redacteur betrokken ben.
Als ik een artikel zou hebben geschreven, zou dat zeker zijn gegaan over de naderende lente, een periode waarin iedereen is
wakker geworden uit zijn winterslaap en weer lekker kan genieten van het buitenleven. Over de vogels die weer van hun gefluit
laten genieten en over insecten en kleine zoogdieren in de tuin.
9. Welke vraag zou je zelf willen stellen en natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen.
Moet de Raadsheer in zijn huidige opzet nog verschijnen? Ik ben er voor dat er meer interactie is tussen de buurt en de redactie.
De redacteuren doen uitermate hun best om elke keer een aangenaam, leesbaar en actueel nummer het licht te laten zien. Maar er
is zo weinig reactie van de kant van de lezers. Ik vind dat jammer en tegelijkertijd een gemiste kans. Vinden jullie, de lezers van de
Raadsheer, een themanummer wel zo gewenst? Wat had je nou altijd willen weten? Wat zit je dwars? Waarom laat iedereen elke
Raadsheer maar weer als een warme of misschien wel als een ongewenste deken over zich neerdalen? Lezers, spreek je nou
eindelijk eens een keer uit.
10. Wie is de volgende die het kettinginterview mag vullen en waarom heb je hem/haar gekozen?
Hein Kroft neemt het stokje van mij over. Hein woont al heel lang bijna naast mij. We zijn jarenlang collega’s van elkaar geweest
en sinds een jaar of zes zijn wij samen met vier anderen lid van het Gezelschap 30+, een reünistenclub met eens in de zes weken
een culturele en culinaire activiteit.
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Lustrum Raadsherenbuurt
Robbert Jan de Waal, Johan de Wittstraat
Op 5 en 6 september zal het 95 jarig bestaan van de buurt groots gevierd worden! Het lustrum zal grotendeels plaatsvinden in onze eigen buurt, maar ook in de Pauluskerk. Er is dit lustrum bewust gekozen om de festiviteiten plaats te
laten vinden in hetzelfde weekend als de Raadsherenloop, arceer dit weekend dus alvast in je agenda!
Onze lustrumcommissie gaat zorgen voor een gevarieerd programma waar jong en oud van kunnen genieten. Wil je
zelf nog helpen? Iedereen is meer dan welkom! Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij mij op 06-51702547.
In het zomernummer van deze krant zal uitgebreid aandacht besteed worden aan ons lustrum.

Vacature redacteur
Hallo buurtgenoten,
Wij zijn op zoek naar een nieuwe redacteur die samen met ons vier keer per jaar een Raadsheer maakt. Ervaring is niet
nodig, enthousiasme wel.
Als redacteur neem je deel aan de vergadering, waarin we brainstormen over het nieuwe nummer. We bedenken
waarover we willen schrijven en verdelen het werk. Per editie schrijf je gemiddeld 2 artikelen en/of wat kortere
stukjes. Vaak interview je daarvoor buurtgenoten. Vergadering en artikelen kosten je per kwartaal ongeveer 8 uur. Wat
het je kan brengen is het plezier van samen iets maken, je creatieve talenten verder ontwikkelen en het beter leren
kennen van onze buurt en haar bewoners.
De huidige redactie is goed vertegenwoordigd in de Van Oldenbarneveltstraat, Fagelstraat en Johan de Wittstraat.
We zouden het leuk vinden om een nieuwe redacteur uit een nog niet vertegenwoordigde straat te vinden, omdat het
dan makkelijker is om over de bewoners daar en over hun activiteiten te schrijven. Maar iedereen is welkom!
Heb je zin om met ons de buurtkrant te maken, dan kun je mailen naar redactieraadsheer@hotmail.nl.
Wil je meer weten, dan kun je bellen met Martine de Jonge-Voskuil: 06-48793652.
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Toneelspelers gezocht
Gerard Schelvis, Fagelstraat
Ooit toneel willen spelen, maar nooit de kans gekregen? Jammer, want het is zo leuk om met veel anderen iets op
poten te zetten, even iemand anders te zijn of in een totaal andere wereld te leven. Gelukkig is het nog niet te laat, je
kunt je kans nog grijpen om je uit te leven en jouw publiek te vermaken.
Wat wil je spelen, een goede fee - een slechte mag ook -, een vogelverschrikker, een bange leeuw, een blikken Nelis,
een twijfelachtige tovenaar? Zou je misschien mee willen doen in een leuk bijrolletje als kraai, vliegende aap of
verschrikkelijk monster? Dat kan allemaal als je meedoet in De Wiz, een verkorte en ietwat bewerkte vertaling van The
wizard of Oz. Er zijn namelijk heel veel rollen en veel van die rollen vragen niet al te veel repetitietijd.
Er zijn maar liefst twintig rollen, grote en kleine. Maar ja, dat is nou net het probleem. We zijn onlangs begonnen met
het werven van acteurs, hier in de buurt, maar behalve enkele dappere volwassenen hebben zich nog maar twee
heldhaftige meiden gemeld.
Wat moeten we doen om ook jou mee te krijgen? We kunnen geen geld bieden, niet je naam supergroot op een affiche
af laten drukken, we hebben toevallig geen limousine beschikbaar en de media hebben bedroevend weinig
belangstelling voor kunst uit de leukste wijk van Nederland. Daarom stellen we de hele buurt een ultimatum, je weet
wel: ‘Als jij niet snel doet wat ik wil, dan doe ik iets verschrikkelijks’ of zoiets.
Ons ultimatum luidt:
Jeugdige personen uit de Raadsherenbuurt, als jullie niet vóór 15 april je massaal aanmelden voor deelname aan een
leuk toneelstuk, dan kan de hele Raadsherenbuurt (en dus ook jouw ouders, vrienden en kennissen) dat leuke
toneelstuk wel vergeten! En dat wil je toch niet op je geweten hebben?
Wil je meer weten? Goed zo!
Nog meer weten of meteen aanmelden?
Mail naar ghaddock@xs4all.nl
Doe mee met ons!
Want wij kunnen niet zonder jou (of u).

Wie? Minstens 20 acteurs uit de Raadsherenbuurt (12
tot 95 jaar), onder leiding van schrijver dezes, die veel
toneelstukken en musicals heeft geschreven en tientallen
jaren middelbare scholieren en studenten heeft
geregisseerd.
Wat? De Wiz, een korte toneelversie van de musical The
wizard of Oz.
Waar? In cultureel centrum De Pauluskerk. Repetities
waarschijnlijk in de Woutertje Pieterse.
Wanneer? Vrijdag 4 september 2020. Repetities nader
af te spreken.
Hoe? Nou, gewoon, met veel enthousiasme en vooral
veel plezier.
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Het betoverde bos
Nico Koek, buurtcolumnist, foto's Nico en Els Koek
Juli 2017, op de agriturismo Casa Vabene, bij Murazzano in Piemonte. Onze gastvrouw Monique laat een affiche zien
waarop in opgetogen Italiaans te lezen staat: “Siamo felici di potervi invitare tutti al 7* CONCERTO NEL BOSCO IN ALTA
LANGA nel nostro “magico” bosco di Monterotondo.” Een uitnodiging voor een openluchtconcert, in het ‘betoverde bos’
verderop in de heuvels van Monterotondo, op zondagochtend om twaalf uur. Ik had Monique, een professioneel musicus,
over mijn zangavonturen bij een Italiaans koor in Den Haag verteld. “Dan is dit echt wat voor jullie”, zegt ze, “als je wilt,
kun je er lopend naar toe”. De plaats van het concerto all’aperto (in de open lucht, buiten) is te bereiken via een wandeltocht
vanuit een van de omringende dorpen: Murazzano, Castellino
Tanaro, Roascio, Igliano en Torresina. Alleen die namen al!
Tijdens die tocht zou het, onder leiding van een gids, volop
genieten zijn van de bellezza van de ongerepte natuur van de Alta
Langa. Daarna zouden we onze oren luisterplezier verschaffen
(deliziare le nostre orecchie) met de klanken van la Arsnova
Orchestra, een beroemd muziekgezelschap uit Alba.
Wíj gaan toch maar met de auto, want zomer en warm. Even zo
goed een prachtige tocht langs kleine binnenwegen, die gelukkig
goed bewegwijzerd is. We zien meteen waar we moeten zijn.
Tientallen auto’s staan kris kras door elkaar geparkeerd langs de
bosrand, en gevaarlijk schuin op een hellend landje. Na een korte
wandeling arriveren we bij een grote open plek omzoomd door
hoge bomen. Het orkest is al aan het inspelen. De toeschouwers,
op klapstoeltjes gezeten in een kring eromheen, zorgen voor
vrolijk geroezemoes op deze heerlijke zondagmorgen. Chiacchierare heet dat in het Italiaans: een beetje babbelen. Ik
probeer dapper mee te doen, en dat gaat best aardig.
Als dirigent Andrea Morello zijn baton heft, wordt het stil. Dan klinken de betoverende klanken van Vivaldi door het bos.
Fragmenten uit de ‘Quattro Stagioni’ worden afgewisseld met fameuze Italiaanse liederen. ‘Volare’ zing ik zachtjes mee. Na
elk stuk volgt een luid applaus en klinkt een veelstemmig “Bravi, bravi” tussen de bomen. Als slotlied natuurlijk ‘Va
Pensiero’ (het Slavenkoor uit Nabucco). En dat kan ik, samen met alle toehoorders, luidop meezingen.
Maar het programma is nog lang niet afgelopen. Want je kon je ook inschrijven voor een pranzo boscaiolo, een maaltijd in
het bos. Dat hadden wij natuurlijk gedaan. We zoeken een plekje aan de lange schragentafels, samen met zo’n tweehonderd
andere gasten. Een prachtige, complete Italiaanse lunch verschijnt op tafel. Eerst de antipasti, dan het hoofdgerecht
(involtini, geloof ik) afgesloten met een dolce, van chocola en ijs. Heerlijke wijn mag ook best uit papieren bekertjes
gedronken worden. En natuurlijk klinkt er weer alom een chiacchierare, nu op volle geluidsterkte. Onze disgenoten vinden
het geweldig leuk om met ons te praten. We doen ons best hen zo
uitbundig mogelijk te complimenteren met deze prachtige
bijeenkomst.
Tegen het einde van de maaltijd klinkt er enkele tafels verder
opnieuw luid applaus. Een paar Japanse meisjes zijn op de tafels
geklommen. Het zijn studentes van een conservatorium in Turijn.
Als dank voor de maaltijd brengen zij meerstemmig nog een paar
beroemde liederen ten gehore. Het is een welluidend eind aan dit
concert in de openlucht. En natuurlijk is de gedachte niet ver:
misschien valt zoiets ook eens te organiseren in ons eigen
betoverde bos, de Leidse Hout!
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Recreëren in de Leidse Hout
Annet van der Velden

De Leidse Hout is een volkspark en bedoeld voor alle mensen uit
Leiden om te recreëren. Volgens de website van de Vrienden van..
komen er ieder jaar tienduizenden bezoekers naar de Leidse Hout. Ik
woon erlangs en zie veel mensen in en uit gaan. Verder heb ik een hond
die ik bijna elke dag uitlaat in het park. Ik zal hieronder beschrijven
welke groepen ik gebruik zie maken van het park.
Met slecht weer zie ik vooral hondenbezitters uit de buurt (zoals ik zelf.
Het maakt mijn hond niet uit of het mooi of lelijk weer is. Zij wil
gewoon naar buiten elke dag) en ook een enkele hardloper. Bij mooi
weer is het park bij veel meer mensen in trek; naast veel
hondenbezitters zie ik dan veel hardlopers en aan de kant van het
ziekenhuis lopen veel patiënten en familieleden. Naast de hardlopers
die alleen of in groepjes lopen heb je nog de leden van de Atletiek
Vereniging aan de Van Beuningenlaan met de vaste loopgroepen. Sinds
een paar jaar zie ik ook veel bootcampers*. Dat zijn sportende
volwassenen. Onder leiding van een fitnessinstructeur doen zij
oefeningen op het veld. En gymklassen van verschillende middelbare
scholen in de buurt zie ik geregeld hardlopen of balspelen doen.
Ouders met kleine kinderen en oppasoma's en/of -opa’s met
kinderwagens kom je overdag en in het weekend vaak tegen. Na 14.45
spelen vaak schoolkinderen in het park. Die zie ik ook veel tijdens
schoolvakanties. Het lijkt soms of alle kinderen in alle vakanties naar
het buitenland gaan. Dat is niet waar. Heel veel kinderen gaan tijdens
de vakantie naar de Leidse Hout.
In de zomer op mooie dagen zie ik op het gras veel mensen zonnen en
‘s avonds komen dan de families en vriendengroepen barbecueën. Het
grote veld is 1 van de weinige plekken waar honden los mogen lopen in
Leiden. Honden rennen en spelen er dan ook veel! Het idee dat daar
dan ook kinderen spelen en families barbecueën vind ik dan ook niet zo
fijn. Maar goed, dat is mijn mening.
Tot slot zie ik helaas ook minder leuke mensen in en uit het park gaan.
Drugsdealers en - kopers zijn er vooral in de lente en zomer ook. Maar
dat weet ik niet zeker.
*Een bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode, uitgevoerd in
teamverband onder professionele begeleiding van een fitnessinstructeur.
Het doel is om de kracht en uithouding te verbeteren door intense
groepstrainingen gedurende de periode van een uur. Door het teamverband
sporten de deelnemers intenser dan ze individueel zouden doen, zodat de
efficiëntie van de training verhoogt.
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Buitensporten in de buurt
Hans Rohlof
Onze buurt is natuurlijk ideaal om aan buitensport te doen, zeker als je de buurtgrenzen wat ruimer stelt en je de Leidse
Hout en de sportterreinen bij de Leidse Hout er ook bij telt.
In de Leidse Hout wordt de laatste jaren steeds meer buiten gesport, zeker op zaterdag. We zien lopers van de
Atletiekvereniging, van de buitensport van Rob van den Hoorn, de judoschool, van de Ski Sneeuwfit, van de
conditietraining voor zwangere en pas bevallen vrouwen, van de Woudrunners, van de groepen ‘Hollen met Han’, en van
diverse personal trainers. Ook de Zaterdag-Ochtend-Sporters, een club wat oudere mannen, traint er graag. En al deze
groepen doen niet enkel aan hardlopen, maar gebruiken ook de bankjes, de relingen van het muziekkoepel en allerlei andere
objecten in het park om zich op te drukken, aan het zogenaamde planking te doen, en nog meer ingewikkelde oefeningen om
hun armspieren te trainen.
Elke dag is er ook een bootcamp-trainer bezig in het einde van de Van Waverenweg: het is apart om daar allerlei gewichten
en matten in de buitenlucht te zien liggen, weer of geen weer. Bootcamp is een stevige conditietraining: dat zie je wel aan de
deelnemers af. Dat is trouwens wel een mooi ding aan al deze buitensporters: of het hard waait, of flink regent: ze gaan
ervoor en zijn meestal ook allemaal present in hun clubje.
Leuk om te zien is dat de jonge trainers van de atletiekvereniging ook kinderen enthousiast maken voor oefeningen en voor
rennen. Vanaf de leeftijd van vijf jaar zie je kinderen door het park lopen, met hun enthousiaste trainers erbij. Zeker de
jongste kinderen zijn fanatiek, maar absoluut nog niet gevoelig voor wie bij hen de beste is.
Als je wandelen ook als sport rekent, is de Leidse Hout zelfs elke dag druk in gebruik, voor alle wandelaars en de
hondenbezitters.
De atleten komen vaak van de Atletiekvereniging ‘Leiden Atletiek’, die een aantal jaren geleden is samengevoegd uit de
A.V. Holland en de A.V. de Bataven. De uiterst fraaie, enkele jaren geleden nog volledig gerenoveerde baan ligt geduldig te
wachten op sporters, die verschillende atletische sporten willen beoefenen zoals vérspringen, kogelwerpen en sprinten.
Welke buurt in de omgeving kan zich zo rijk voelen, met zo’n prachtige accommodatie.
En dat is nog niet alles. Ook de Tennisclub ‘Leidse Hout’ ligt zo fraai, met het gerenoveerde clubhuis, te wachten.
Tegenwoordig is het mogelijk om zomer en winter te tennissen op de speciaal geprepareerde gravelbanen. Behalve als het
gevroren heeft. De afgelopen winter was hij dus heel zelden dicht.
En voor de liefhebbers: er is ook nog een kruisboogvereniging, in de velden achter de tennisclub. Hier wordt sportief met
kruisbogen omgegaan. Dus niet als oorlogswapen!
Het is dus bijna onmogelijk als inwoner van onze buurt om niet aan buitensport te doen.
Maar in de buurt zelf, in de straten en in de omringende drukke verkeerswegen, is dat uiteraard moeilijker. Maar niet
onmogelijk. Tot enkele jaren terug voetbalden jonge kinderen op de kruising van de Johan de Wittstraat en de Van
Oldenbarneveltstraat. Waar zijn die kinderen gebleven? Het is nog steeds mogelijk, maar ófwel ze zijn groter geworden en
doen nu aan atletiek en voetbal bij een vereniging, ofwel ze vinden het daar niet leuk meer. Zijn er dan geen jongere
kinderen die het stokje willen overnemen? De omwonenden vinden het geen probleem: een enkele bal in de voortuin nemen
ze voor lief.
En waar zijn de knikkeraars? Onze eigen kinderen, die nu de 40 jaar raken, waren vroeger verwoede knikkeraars, met een
geheel eigen systeem van telling hoeveel ze waard waren, die knikkers. Hopelijk komt die traditie ook weer terug.
Alles wat de buurtkinderen naar buiten trekt, is eigenlijk goed. Buiten spelen is goed voor lijf en leden, en voor een goed
sociaal gevoel in de buurt. Ouders van jonge kinderen: stuur ze naar buiten, als het weer lente wordt!
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De Nationale Tuinvogeltelling
Anne Sanderink, illustraties met dank aan de Vogelbescherming
Sinds 2001 wordt elk jaar De Nationale Tuinvogeltelling georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon
Vogelonderzoek Nederland. Doel is de kennis te vergroten over hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Dit jaar was
de tuinvogeltelling van 24 t/m 26 januari. Iedere deelnemer telt eenmaal een half uur de vogels in de tuin of op het balkon en
geeft dit door via de website www.tuinvogeltelling.nl. Op deze website staan ook afbeeldingen van tuinvogels, als
hulpmiddel bij herkenning. De uitslag wordt op dezelfde website openbaar gemaakt.
In bijgaande tabel zie je de uitslag: landelijk, provincie Zuid-Holland en postcodegebied 2334.
Top
10

Landelijk
90.264 deelnemers
1.581.158 getelde vogels

Zuid-Holland
15.323 deelnemers
243.011 getelde vogels

Postcodegebied 2334
23 deelnemers
385 getelde vogels

1

huismus

koolmees

koolmees

2

koolmees

huismus

kauw

3

pimpelmees

kauw

pimpelmees

4

kauw

pimpelmees

merel

5

merel

vink

halsbandparkiet

6

vink

merel

houtduif

7

Turkse tortel

Turkse tortel

roodborst

8

houtduif

ekster

ekster

9

roodborst

spreeuw

Turkse tortel

10

ekster

roodborst

vink

Opvallend is dat de halsbandparkiet in ons postcodegebied een
veel voorkomende vogel is, in tegenstelling tot Zuid-Holland en
landelijk. De halsbandparkieten in Nederland zijn oorspronkelijk
ontsnapte en losgelaten kooivogels die verwilderd zijn. Ze
verblijven het liefste in stadsparken en tuinen. De halsbandparkiet
is in Nederland voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van
bijvoedering; zonder die hulp zouden ze de voedselschaarste in de
winter niet overleven. Daarom komen ze buiten de stedelijke
gebieden niet veel voor.
Iets anders dat opvalt is dat in ons postcodegebied geen huismus is
gezien, terwijl deze in de top 10 landelijk op plek 1 en in de
provincie Zuid-Holland op plek 2 staat. Huismussen zitten het
meest in wat oudere stadswijken met veel groen. Ze houden van
een rommelige menselijke omgeving, Ze houden minder van het
platteland, nieuwbouwwijken en een bosrijke omgeving. Dus wat kan de reden zijn dat ze niet in onze buurt zijn gezien?
Was het toeval? Ik ben nu al nieuwsgierig naar de uitslag van De Nationale Tuinvogeltelling 2021.
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De Groene Cirkel – net buiten de wijk
Marit Timmers, foto met dank aan De Groene Cirkel
Al wandelend vertrek ik in de richting van de Vogelwijk.
Bij de stoplichten bij de Rijnsburgerweg steek ik over. Aan
mijn rechterhand het weiland met de ooievaarspaal en aan
de linkerkant de Vogelwijk, totdat de weg voor auto’s
ophoudt. Daar sla ik rechtsaf om na het hek van de speeltuin
gepasseerd te zijn direct naar rechts het pad van Bremmer
en de bordjes ‘tuinderij’ te volgen. Aan het einde van dit
pad vind je de biologische kwekerij en winkel ‘de Groene
Cirkel’.

groenten en fruit volgen logischerwijs de seizoenen en het
aanbod verschilt dus in lente, zomer, herfst en winter.
Na een bezoek aan de winkel vertrek ik met een goed
gevulde boodschappentas richting kasteel Endegeest. De
mooie bosrijke omgeving en de mogelijkheid om zo een
rondje te lopen weer in de richting van de Raadsherenbuurt
vind ik ideaal. Via het terrein van GGZ Rivierduinen loop ik
via de Rhijngeesterstraatweg, Endegeesterlaan en De
Kempenaerstraat terug naar de Raadsherenbuurt.
Bij heel mooi weer is een extra ommetje door Buitengoed
De Groene Cirkel is een leerbedrijf waarbij samen met de
Rhijngeest ook echt een aanrader. Vanaf het terrein van
betrokkenen doelen opgesteld worden en er de gelegenheid GGZ Rivierduinen steek je de weg over, loopt langs de
gegeven wordt om een opleiding te volgen. Op de tuinderij kringloopwinkel SOEK en dan kun je een mooi stuk van het
werken met name mensen die als dagbesteding of rebuitengoed meepakken terwijl je weer uitkomt achter het
integratie weer aan werk moeten wennen. De Groene Cirkel gemeentehuis van Oegstgeest.
biedt professionele begeleiding en vrijwilligers helpen een Tijdens deze wandelingen valt het me wel op dat er in dit
handje.
prachtige gebied heel veel gebouwen leegstaan of tijdelijk
In de winkel is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot bewoond worden via anti-kraak partijen. Dit doet toch een
en met 16:00 van alles te vinden. Groenten en fruit,
beetje aftands aan en vind ik oprecht zonde van deze
honingproducten en ander zoetigheid, broodbeleg in pot,
prachtige plekken. Mocht u weten wat hiervoor de
sappen, thee en (zelfgemaakte) attributen voor de huisraad. bestemmingsplannen zijn en wanneer er iets met deze
In de maanden juni tot en met oktober kun je er zelf een
gebouwen gaat gebeuren, laat het dan vooral weten aan de
veldboeket plukken in de pluktuin en kruiden knippen in de redactie. Ik ben erg benieuwd.
kruidentuin. Op de kwekerij telen ze biologische gewassen
voor de verkoop. Bij het groeiproces wordt er geen gebruik Meer informatie over de Groene Cirkel is te vinden op
gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en voor de http://www.kwekerijdegroenecirkel.nl/
bestuiving hebben zij eigen bijenvolken. De beschikbare
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Tuinwerkzaamheden in het
voorjaar en de vroege zomer
Marit Timmers
Lekker in de buitenlucht scharrelen en werken in je tuin. Voor sommigen hun lust en leven, voor anderen een opgave. Zelfs
al is je hele tuin verhard, groen vindt altijd een weg. Hoogstwaarschijnlijk moet er toch onkruid gewied worden tussen de
tegels, stenen ontmost worden en een bloempot of plantenbak gevuld met wat vrolijke kleuren in de vorm van bloemen. Ook
al heb je een tuinman of -vrouw die eens in de zoveel tijd jouw tuin onder handen neemt, hij of zij doet in de meeste gevallen
niet alles. Dus de hoogste tijd om je te verdiepen in welke tuinwerkzaamheden in het voorjaar en de vroege zomer nu het
meest geschikt zijn.
Hierbij plaats ik de nadrukkelijke kanttekening dat dit artikel met name gericht is aan mensen zonder groene vingers die het
wel leuk vinden om een beetje in hun tuin te rotzooien. Menig tuinder zal veel meer weten, menig medebuur die veel in de
tuin werkt zal waarschijnlijk veel meer weten. Maar juist voor de dummy's onder ons, mijzelf incluis, zijn hieronder 3
uitgebreid beschreven basistips te vinden.
Basistip 1: Koop planten die passen bij de grond in je tuin of pas de grond aan. Het schijnt dat de Raadsherenbuurt is
gebouwd op zandgrond. Als je afgaat op de hoeveelheid Rododendrons in de buurt, dan is de grond waarschijnlijk enigszins
zuur (Ph 4 tot 6) en humusrijk. Een greep uit de planten die aangeraden worden voor zandgrond: oesterplant, Siberische
edelweiss, erwtenstruik, rode valeriaan, brem, fijnstraal, ooievaarsbek, baardiris, struikmalva, duizendblad, kogeldisstel,
lavendel (angustifolia en officinalis), perzikbladklokje, sierui, vuurwerkplant, zonneroosje, drieblad en ezelsoor. Ook
diepgewortelde bomen zoals de eik en de berk schijnen deze grond fijn te vinden. In het algemeen wordt aangeraden om
zandgrond wat te verrijken met organische voeding en wat klei. Dit om ervoor te zorgen dat voedingsstoffen voor de planten
niet zo snel wegspoelen en om water beter vast te houden zodat de planten niet te vaak droog staan. Als planten goed
aangeslagen zijn, dan lijken ze minder last te hebben van het type grond waarin ze staan. Mocht je dus een plant willen die
eigenlijk niet past bij zandgrond dan loont het om de grond tijdelijk aan te passen op dat stukje tuin.
Basistip 2: Volg de maanden en doe passende werkzaamheden voor de planten die je hebt. Voor de aankomende maanden,
tot en met september, geef ik hieronder wat tips.
April: Heb je een moestuin, dan schijn je vanaf april weer lekker in de weer te kunnen met de bovenste laag grond
omwoelen en kruiden en sla planten. In april kun je ook hortensia’s, vlinderstruiken, seringen en lavendel snoeien als deze
naar je smaak te groot zijn geworden. Deze planten hoeven niet gesnoeid te worden. Wil je klimplanten of besjesplanten
gaan planten dit jaar, doe dat dan ook in deze maand. Dan is de grootste kans dat ze goed aanslaan. Als je een grindpad hebt,
kun je dit in april het beste goed aanharken, het mos en bladeren verwijderen en
eventueel weer aanvullen met wat extra grind. Het schijnt dat je dan weer een jaar
vooruit kunt. Verder wordt aangeraden om in de maanden april tot september
onkruid structureel weg te halen.
Mei: In mei kun je goed bloemplanten planten zoals de ooievaarsbek. Ook eenjarige
bloeiers kun je het beste in mei planten. Vanaf mei kun je ook je hagen weer snoeien.
Juni: Er wordt aangeraden om voor half juni je hagen gesnoeid te hebben, in de
volle zomer kunnen ze hier minder goed tegen. Geef bij hitte je planten wat extra
water.
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Juli: In deze maand zou je planten kunnen stekken. Mocht je bijvoorbeeld lavendel in je tuin willen hebben, vraag dan in
deze maand een buur om een stekje. Mocht je zelf al een plant hebben die je ook op een andere plek in je tuin wilt hebben,
zoek dan op of deze te stekken is en voer dat waar mogelijk in deze maand uit. Als je bessenplanten hebt zoals druiven,
bramen of frambozen, verwijder in deze maand dan takken zonder bloemetjes en beginnende besjes.
Augustus: Als je een blauwe regen hebt doe je er goed aan om die in augustus te snoeien voordat deze je gehele muur en/of
dak overneemt. In deze maand kun je bij een buitje je kamerplanten ook even een douche laten nemen. De temperatuur is
dan aangenaam en zo spoelt het stof er af. Mocht je graag aardbeien willen, dan is dit de maand om ze te planten. Er wordt
aangeraden om deze in een pot of (hogere) plantenbak te plaatsen zodat ze over de rand kunnen groeien en minder snel
beschadigen.
September: Wied deze maand een laatste rondje onkruid. Na het onkruid wieden kun je voorjaarsbollen planten zoals
krokussen en laat de grond dan een paar maanden met rust. In deze maand kun je hagen nog bijsnoeien om in de winter wat
meer licht binnen te krijgen. Bind je planten die dit nodig hebben nog eens goed vast zodat ze de herfststormen kunnen
doorstaan.
Basistip 3: Maak het jezelf gemakkelijk in het groen. Als je de grond bedekt houdt, groeit er minder onkruid.
Bodembedekkers en struiken zorgen voor gemak in het onderhoudt van je tuin. Kies als bodembedekkers vaste planten met
een dik bladerdek zoals ooievaarsbek, geranium, elfenbloem of smeerwortel. Op een plek in de schaduw blinken varens uit.
Strooi op plekken waar de bodembedekker nog moet groeien tijdelijk schors of houtsnippers. Waarbij op de korte termijn
beton en volledige tegeltuinen een goed idee lijken voor de luie tuinier, schijn je hier op de lange termijn juist een flinke
kluif aan te hebben. Onkruid weet altijd een weg te vinden en zich hier diep tussen te wortelen, krijg dat er maar weer eens
uit. Maak paden met een losse verharding zoals grind of boomschors. Onkruid komt er wel, maar je hebt het er ook zo weer
los. Heb je tegels, maak de voegen tussen de tegels dan juist wat breder zodat je er gras tussen kunt zaaien en eventueel
onkruid makkelijk kunt verwijderen. Plant makkelijke superplanten. Planten die altijd mooi en makkelijk zijn, afhankelijk
van smaak uiteraard, zijn geraniums, daglelies en duizendknoop. Ze groeien en bloeien zonder extra mest of water, zonder al
te groot te worden en andere planten te overwoekeren. Kies planten
die niet snel ziek worden en kijk naar winterharde planten zodat je
niet in de winter planten aan het inpakken bent of naar binnen moet
slepen.
Een gazon wordt bestempeld als de meest arbeidsintensieve plek
van een tuin; om hier minder werk aan te hebben kun je jouw gazon
reduceren, het laten groeien tot een weide of investeren in een
robotmaaier. Tot slot kosten traag groeiende planten de minste
moeite. Je hoeft deze planten niet tot nauwelijks te snoeien en je
tuinontwerp blijft het langst hetzelfde.
Heb jij nog tips voor de beginnende tuinier, stuur dan jouw tips
vooral naar de redactie. Deze kunnen we altijd nog in een nieuwe
editie plaatsen en wij zijn er zelf als redactieleden sowieso ook heel
blij mee.
Hoofdbron: Groenland van Bartel van Riet
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Buitenspelen
Martine de Jonge-Voskuil, eigen foto
Onze timing is niet erg goed. Het plan is om voor deze editie straatinterviews te doen met de buitenspelers in onze buurt.
Wie zijn ze, waar spelen ze en wat doen ze dan?
De eerste dag dat we op pad willen gaan, regent het flink. We verwachten niet veel buitenspelers, maar eerlijkheidshalve
vonden we het iets te nat om dat te onderzoeken. Bij de tweede poging is het zacht weer en droog, op een late
zaterdagochtend.
Ik word vergezeld door een buitenspeel-expert, mijn dochter Fiona (12), die een hartstochtelijk buitenspeelster was en
eigenlijk nog is. Wij zijn verhuisd naar de Raadsherenbuurt, juist omdat we onze kinderen buiten wilden laten spelen. Dat is
goed gelukt. Ook onze zoon Olivier (15) trapt nog regelmatig een balletje op het kleine garagepleintje naast ons huis. Dat
onooglijke pleintje bleek een onverwachte troef. Het was een overzichtelijke, veilige plek om onze jonge kinderen te laten
spelen.
Daar starten we onze route langs de beste buitenspeelplekken van de
buurt. Helaas, de buurjongetjes zijn net naar binnen. We lopen door
onze eigen Van Oldenbarneveltstraat richting het Jan Ballegoplein.
Onderweg komen we langs de parkeermeter. “Die is leuk om op te
klimmen.” Ook zien we de hekjes richting de Krullevaar. “Daar kan je
op zitten en dan kan je over de schuttingen heen kijken, dat was heel
grappig.” Op het Ballegoplein aangekomen legt Fiona uit, waarom het
zo’n favoriete plek was: “Kijk, hier zijn allemaal gangetjes en er zijn
twee tunneltjes. Deze gaat eerst naar beneden en dan omhoog, dat was
heel leuk met de skelter. Dan duwde één de kar en sprong er dan op, dan
ging je heel hard naar beneden. En dan heb je daar een drempel, als je
daar overheen ging, werd je omhoog gelanceerd.” Ook op dit plein is
geen kind te bekennen voor onze straatinterviews.
Dan maar verder met de rondleiding. We lopen door het tunneltje en
komen aan bij de tennisbaan. Daar lopen we aan de rechterkant langs,
over een smalle modderige slootwal. “Heb je goede schoenen aan? Hou
je vast aan die bomen, je wil niet in de sloot vallen.” We komen uit op
eh.. het terrein van de boogschietvereniging. Na een kleine vermaning
van mijn kant, dat dit toch geen plek is om te spelen, verzekert Fiona me
dat er toch nooit iemand is. Er is trouwens ook een alternatieve route
achter de tennisbaan langs. We komen uit bij de atletiekbaan. Daar staat
links een soort klimtoestel “Ik denk dat jij dat te hoog vindt, ik raad het
niet aan voor kleine kinderen.” We kunnen links het atletiekterrein af,
maar dan moeten we over het hek klimmen. “Je had ook geen rok aan
moeten doen.“ We verlaten het terrein via de reguliere uitgang en lopen
langs de Woutertje Pieterse. “Hier kwam ik vroeger vaak, het is een leuk
plein hoor.” Fiona checkt of er kinderen spelen, maar nee. We lopen
langs de Leidse Houtschool. “Hier stond altijd de Bieb-bus, die vond ik
zo cool.” We vinden een oude bal en gaan voetballend terug naar huis.
“We moeten nog even langs de parkeermeter. Altijd als ik er langs loop, check ik of er geld in zit, want ik heb er een keer
een euro in gevonden.” Helaas. Geen geld vandaag en ook geen straatinterviews. Maar ik heb genoten van de verhalen van
mijn dochter en de onverwachte speelplekken die ze me liet zien. We hebben een heerlijke buurt om buiten te spelen!
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Buiten boodschappen doen
Nicole van der Linden, eigen foto's
Als het even kan zijn wij in ons huisje ‘buiten’ te vinden. Niet dat
we hier niet heerlijk wonen, met de Leidse Hout op loop- en het
strand op fietsafstand! En de voordelen van de stad en alle
voorzieningen praktisch om de hoek. Maar ‘buiten’ is het toch
anders.
Neem alleen al de boodschappen, want die moeten daar ook
gedaan worden. Hier is het even gauw op de fiets naar de AH en
ben je, zonder oponthoud, binnen een half uurtje terug. Daar is
het al een kwartier fietsen naar het dorp, dus een goed
boodschappenlijstje is belangrijk. En een praktische provisiekast
en diepvriezer zijn een uitkomst.
Gelukkig is het wel een ‘rijk’ dorp en hebben we de luxe van drie
supermarkten, een Bruna, Blokker, Hema en Kruidvat naast de
lokale bakkers, slagers en groenteboeren. Dan ben je toch ook
best vlot klaar met die boodschappen, denkt u? Soms wel. Maar
regelmatig trekken we naar het buurdorp, waar nog weer twee
andere supermarkten, een Action en een hele goede visboer
zitten. Dat buurdorp is een klein half uurtje rijden, met de auto,
maar het is een heel mooie route door het bos, dus dat hebben we
er graag voor over. Meestal moeten we dan nog even een
kwartiertje de andere kant op, voor de gegrilde kippenboutjes, en
dan nog even het achterwegje op voor de scharreleitjes. In het
seizoen komt hier nog een fietstochtje bij naar de biologische
kwekerij voor de verse groenten. Dat is allemaal nog wel op een
middag te doen, hoor. En als we ‘buiten’ zijn maken en nemen we
hier de tijd voor. Als je nog wat meer tijd hebt (of misschien wat
fanatieker bent dan wij) kun je hier binnen een paar vierkante
kilometer zo goed als je hele kostje bij elkaar scharrelen zonder
een supermarkt van binnen te zien. Van aardbeien, asperges en
boerenkool, van biologische kip tot schapenkaas, geiten-,
lakenvelder-, schapen- en varkensvlees, rauwe koemelk, bloem
om mee te bakken en bloemen en fruit om te plukken, tot lokaal
gebrouwen bier en wijn aan toe. En dan vergeet ik nog alle
zelfgemaakte honing, jams en advocaat en natuurlijk het wild.
Waar u wel rekening mee moet houden is N.O.Z. Want we
hebben het hier wel over de gemeente Barneveld. Niet Op
Zondag, dus. Zondag is het tijd om ‘buiten’ van andere dingen te
genieten, zoals wandelen over klompenpaden of zomaar wat
struinen door het bos.
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Uw culinaire Raadsheer
Gerben de Jonge, eigen foto
Asperges
Vanaf april is hij er weer, de Asparagus officinalis L. Het ‘witte goud’ behoort tot de familie van de
lelieachtigen. De naaldvormige bladeren zijn schijnbladeren, die in feite fijne twijgen zijn. De asperges zijn
de jonge stengels die vanuit de wortel (wortelstok of 'klauw') opschieten. Er zijn mannelijke en vrouwelijk
aspergeplanten. De mannelijke aspergeplanten geven een hogere opbrengst.
Ook de oude Romeinen waren dol op asperges. Ze waren zo verzot op de stengels, dat ze ze gingen kweken. Omdat wit ook
bij hen favoriet was, gebruikten ze reeds de afdekmethode met aarde en terracottapotten. Midden 17e eeuw werden 'asperges
blanches' op grote schaal gekweekt. Pas begin 19de eeuw gaat men het 'witte goud' bij ons telen.
De Hollandse asperges zijn vooral bekend uit de provincie Limburg, maar 40% komt uit andere gebieden. Noord-Brabant is
dan een goede tweede, maar overal worden witte asperges gekweekt. Wat wel heilig is de datum 24 juni (Sint Jan), dan stopt
het seizoen en krijgen de planten weer de rust en daarmee de energie voor het volgende seizoen.
Kopen
Koop alleen asperges waarvan de kop goed gesloten is en de onderkant niet uitgedroogd of houterig. Een witte asperge is
vers als ze 'zingt'; dit wil zeggen dat je een piepend geluid hoort als je twee asperges tegen elkaar wrijft. Witte asperges
waarvan de kop paarsblauw is, hebben daglicht gezien voor ze geoogst werden. Ze zijn zeker nog goed, hun smaak is iets
scherper.
Er zijn 5 diktes in asperges:
8 tot 12 millimeter = voor soep ; 12 tot 16 millimeter = de B-keus ; 16 tot 22 millimeter = A ; 22 tot 28 millimeter = AA
meer dan 28 = AAA
Koop altijd asperges van gelijke dikte, dan hebben ze allemaal dezelfde kooktijd. Voor een hoofdgerecht koop je mooie
rechte exemplaren van AA-kwaliteit. Voor soep, saus, risotto, pasta, groentetaart,... spelen dikte en recht of krom geen rol.
De smaak van allemaal is hetzelfde, de prijs verschilt wel!
Verwerk asperges zo snel mogelijk na aankoop. Bewaren kan in een vochtige doek gedraaid in de koelkast voor hooguit
enkele dagen. Asperges zijn caloriearm: 100 g levert slechts 16 kcal. Ze zitten boordevol vezels, vitamine A, B, C, E,
kalium, calcium en ijzer, maar bevatten weinig natrium. De asparagine zou een gunstige invloed hebben op vermoeidheid,
hartkloppingen en bloeddruk. Asperges zijn ook licht water afdrijvend. Een zwavelzuurverbinding geeft de urine van de eter
een specifieke geur.
Koken
Asperges schil je met een dunschiller: dun beginnen aan de kop en naar beneden toe dikker. Het harde uiteinde breek je af.
De schillen en uiteinden (als die niet té houterig zijn) kook je op en dit kookvocht kan je gebruiken om de asperges in te
koken. Het is ook een prima basis voor soep en saus. Kook asperges in een brede- of asperge pan in ruim water, of beter in
de bouillon van de schillen, met wat zout. Breng water/bouillon aan de kook, leg er de asperges in (met de kop naar boven),
draai het vuur zachter en kook ca. 7 minuten. De asperges zijn gaar wanneer de onderkant gaar, maar toch nog krokant (al
dente) is. Dat test je door er even met de punt van een scherp mes in te prikken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de
smaak, dat het gezond is, is mooi meegenomen…
Persoonlijk vind ik de eerste keer asperges eten het lekkerst op de klassieke manier (à la Flamande): gekookte asperges,
gekookt aardappeltje, fijngesneden peterselie, lekkere ham, gekookt eitje en botersaus.
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Hieronder een recept waarin de asperges een hoofdrol vervullen, in combinaties met andere mooie smaken.
Het recept is van Niven Kunz, Restaurant Niven, Rijswijk (1 Michelinster), een chef die met 80% groente en 20% eiwitten
kookt.
Ingrediënten en bereiding (voor 4 personen)
1 kreeft (mooiste is Oosterschelde, Canadees kan ook)
4 nieuwe aardappelen ongeschild (bijv. Opperdoezer Ronde)
olijfolie en boter
Court bouillon van 100 g venkel
1 teen knoflook, peper en zout naar smaak 1 sjalot
100 g winterpeen
100 g bleekselderij
1 bos kervel (alles grof gesneden)
1 el zout en 50 ml wijn
1 el peperkorrels

4 witte asperges
100 g zeekraal
100 g lamsoren
4 eierdooiers
azijn (om te pocheren)
paar el groentebouillon

1. Court bouillon maken: kook in een grote pan 4 liter water met de venkel, de knoflook, de sjalot, de winterpeen, de
bleekselderij, de kervel (alles grof gesneden), het zout, de wijn en de peperkorrels. Laat afkoelen en zeef de bouillon.
2. Kook de aardappelen in de schil gaar in zout water. Giet af, laat de aardappelen uitstomen en iets afkoelen. Pel de
aardappelen (je mag de schil er ook aan laten) en prak ze met wat boter en olijfolie, zout en peper.
3. Breng de court bouillon aan de kook. Doe de kreeft in de kokende bouillon met de kop naar beneden. Kook 4 minuten.
Dompel de kreeft na het koken in een pan met lauw water en laat afkoelen tot hij lauw is. Haal het vlees uit het pantser en de
scharen (als het lauw is gaat dat eenvoudiger), verdeel dat in 4 porties. Breng op smaak met wat olijfolie, zout en peper.
4. Schil de asperges, snijd de kontjes van de stelen. Zet de schillen en de kontjes op in een laagje water met wat zout.
Verwarm op laag vuur, laat 15 minuten trekken. Zeef de bouillon. Kook de asperges in de bouillon beetgaar en snijd ze in
stukjes.
5. Verwarm water met een scheutje azijn tot aan het kookpunt. Maak een kolkje en laat de eierdooier rustig in het midden
van het kolkje in de pan glijden. Pocheer de eierdooiers ongeveer 1 minuut.
6. Spoel de zeekraal en lamsoren af en stoof ze in groentebouillon en boter. Breng op smaak met wat olijfolie en peper.
7. Rangschik het geheel op borden en dien op.
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LCKV is vormend geweest voor mijn leven
Interview door Martine de Jonge-Voskuil met Kiki Breet en Oisin Clinton, familiefoto's
In de Johan de Wittstraat spreek ik Kiki Breet (45) over het kampvirus, dat zij heeft overgedragen aan haar drie zoons.
Oisin Clinton, de oudste (14), vertelt over kampvuren,
ontgroening en je wassen in een meertje.
Oisin, jij bent een fan van LCKV?
“Zeker!”
Waarom?
“Het is een gevoel. Je bent de hele dag buiten spellen aan het
doen en aan het chillen met je vrienden. Ik heb er veel mensen
leren kennen, dat is heel leuk. En het overlopen ’s avonds naar
andere tenten. Er worden ook leuke feesten georganiseerd.”
Voor de mensen die LCKV niet kennen, wat houdt het in?
“Overdag doe je drie spellen. En je doet dagtochten, dat zijn
hele lange wandelingen waarin je een gebied verkent. Dan zie
je mooie dingen en loop je door beekjes. Soms neemt iemand
een box mee, dat is ook gezellig. Als we pauze houden gaan we zwemmen. En we doen elk jaar in de avond een spooktocht
door een bos. Je hoort een verhaal van te voren en mensen laten je schrikken. Naarmate je ouder wordt, wordt het
spannender gemaakt. Eerst ga je met een begeleider, dan zonder. En dan zonder lampje en met een kleiner groepje.”
Ga je elk jaar?
“Ja. Alleen mijn eerste kamp werd ik uitgeloot, gelukkig wist ik toen nog niet wat ik miste. Mijn eerste kamp was in Bladel.
Bij aankomst werden alle spullen op een hoop gegooid. Ik kon de mijne niet vinden, want ik wist niet dat mijn moeder ze in
een vuilniszak gedaan had. Later werd ik opgehaald met de andere nieuwen om ontgroend te worden. Dan krijg je groene
verf op en moet je een opdracht doen, het was iets als met een ei op een lepel lopen over een parcours, met een blinddoek
om. Na afloop word je tot oud-kamper geslagen. Bij mijn eerste kamp heb ik ook veel liedjes geleerd, want er wordt veel
gezongen bij het kampvuur, met warme chocomel.”
“De C is het serieuze gedeelte, dan speel je bijvoorbeeld een toneelstukje. Mijn eerste keer ging dat over een alleenstaande
moeder die geen geld had. Ik ga altijd met Seth, Valentijn, Jort en Luuk, mijn vrienden van de basisschool. Het is gelukt om
dit jaar allemaal in hetzelfde kamp terecht te komen.”
En je slaapt niet veel, zeker?
“Bij ons wordt het vaak laat, maar dat ligt aan jezelf. En je moet natuurlijk wel rekening houden met de anderen.”
Het is niet echt luxe, toch?
“Meestal is er geen elektriciteit en er is nooit stromend water. Je doucht een week niet, maar meestal is er een moment dat je
een meer induikt om je haar te wassen. Mijn telefoon mis ik ook niet, omdat het zo leuk is met mijn vrienden.”
Kiki, wanneer ben jij voor het eerst op LCKV-kamp geweest?
“Op mijn elfde ben ik voor het eerst geweest met mijn broertje. Het jaar erop ben ik uitgeloot en daarna ben ik tot mijn 31e
elk jaar geweest, eerst als deelnemer en later als staflid.”
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En jij bent ook een groot fan?
“Ik kan wel zeggen dat het vormend is geweest voor mijn leven. Ik heb geleerd dat je het met mensen van allerlei pluimage
leuk kan hebben. Als puber dacht ik onbewust in hokjes: alto’s, gothics, kakkers. Maar elk jaar kamp liet me zien dat er niet
zo veel verschil is tussen mensen. Ook merk je dat je een heel ander energielevel hebt als je de hele week buiten bent en
alleen de basisdingen doet: eten maken, samen zijn en leuke dingen doen. Als je van vroeg tot laat buiten bent, geeft dat een
verbinding met jezelf, de natuur en de anderen. Iedereen heeft last van een kampkater, dat bestaat echt. Wij passen onze
zomervakantie erop aan, dit jaar gaan we 12 dagen weg, want LCKV gaat voor. Onze grote vakantie is daarom in de
meivakantie.”
Wat zijn je jeugdherinneringen aan de kampen?
“Het was heel gezellig om een hele week met elkaar te zijn. In één dag had je wel veertig nieuwe vrienden. En wat heel tof
was, we deden zoveel dingen die thuis niet mochten. Voedsel- en watergevechten, je kon de hele week los. Het barstte er van
de creatieve mensen, niets was te gek, zolang het niemand schaadde en er niemand werd buitengesloten. En de feesten
waren geweldig, met discoballen in het bos. Het kampvuur is ultiem. Ook het niet kunnen douchen komt de sfeer ten goede.
Het hele uiterlijk telt niet meer mee.”
Een kamp begeleiden kost vast veel energie?
“ Ja, het kost je een week vakantie en je komt uitgeblust terug. Van maart tot juli
ben je er één tot twee avonden per week aan kwijt. Je zet wandeltochten uit,
maakt boodschappenlijsten met een heel strak budget. Je regelt verkleedkleren,
want iedere dag is er een ander thema. De logistiek van zo’n kamp vergt
planning en voorbereiding. Tijdens het kamp ben je de hele dag in touw. Ik ben
begonnen als tentchef, dan begeleid je de acht meiden in jouw tent bij al hun
sores. Daarna deed ik sport & spel, dan leid je de dagtochten en organiseer je ‘s
avonds het blarenbal. Dat is een hele pittige functie. De laatste tien keer heb ik
gekookt. Elke avond wordt er vergaderd, dan wordt de dag doorgenomen en
wordt er naar de groepsdynamica gekeken. Dat wordt heel serieus gedaan.
Daarna is het eerste relaxmoment van de dag, met een drankje en een
kaasplankje. Dan heerst er een euforische stemming.”
Ga je nog steeds mee als leiding?
“Ik ben nog gegaan toen Oisin één was, maar toen kreeg ik de tweeling en was het niet meer te bolwerken. Ik ben er tien
jaar uit geweest. Maar mijn kampmaatjes gingen wel nog steeds en trokken aan mij, die hebben het vuurtje weer opgepord.
Anderhalf jaar geleden had ik zo’n fijn kamp, alles klopte. Ik denk dat het nu klaar is. Mijn kampmaatjes, met wie ik al 25
jaar samen ben, gaan nu stoppen. Zij zijn tien jaar ouder dan ik en het is wel zwaar na je veertigste. Er zijn heel veel fysieke
activiteiten.
Mijn zes kampmaatjes zijn vrienden voor het leven. Ik heb ze leren kennen toen ik me inschreef als staflid. We zijn
jarenlang met dezelfde club kampleiding geweest. Gisteren had ik nog een etentje met ze. Soms gaan we samen kamperen
en we vieren altijd drie oktober samen.”
En?
“LCKV is heel bijzonder. Ik gun het ieder kind.”
LCKV

De Leidse Christelijke Kamp Vereniging bestaat sinds 1920 en viert dit jaar dus haar 100-jarig
jubileum. In de zomervakantie organiseert LCKV kampen voor jongeren van 9 tot 19 jaar.
De primitieve manier van kamperen in de vrije natuur, de goede voorbereiding, de enthousiaste
begeleiding van de staf en de lage kampprijzen zijn elementen die de kampen van LCKV
Jeugdvakanties bijzonder maken. Jaarlijks gaan er ruim zestienhonderd jongeren mee op kamp,
begeleid door zo’n 600 vrijwilligers. Hiermee is deze vereniging de grootste in haar soort in
Nederland.
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Buiten de gebaande paden
Agora school te Leiden
Marit Timmers, foto website Agora school Roermond
De samenleving verandert, de technologische
mogelijkheden groeien en we staan met elkaar voor andere
vraagstukken, zoals milieukwesties. Het is de vraag of het
hedendaagse onderwijs nog past bij wat kinderen later in
hun leven nodig gaan hebben.

De agora was in het oude Griekenland de marktplaats, de
plek waar het sociale leven zich afspeelde. Een plek voor
ontmoeting, onderwijs, politiek en handel. Het Agora
onderwijs is hierop geïnspireerd. Het onderwijs is vrij maar
niet vrijblijvend. Er is een lichte maar cruciale structuur met
een dagopening, een stilte-uurtje en een wekelijks gesprek
Met de vraag wat het doel van ons onderwijs is, waartoe wij met de coach. De coaches stimuleren, provoceren,
kinderen eigenlijk opleiden en wat voor vaardigheden en
bemoedigen, en begeleiden de kinderen bij het stellen en
kennis zij later nodig hebben zijn een aantal
behalen van hun doelen.
onderwijskundigen druk in de weer geweest, onder andere
Sjef Drummen.
De Agora school in Roermond won de ene na de andere
onderwijskundige innovatieprijs. Door het succes van
Sjef Drummen heeft in 2014 te Roermond de Agora school Niekée schieten er sindsdien in heel Nederland Agora
Niekée geopend. Vanuit de driedeling gezond verstand,
scholen als paddenstoelen uit de grond. Momenteel wordt er
collectieve intuïtie van docenten en wetenschappelijke
ook een Agora school in Leiden gebouwd. Vanaf september
inzichten concludeerden de leiders van Niekée/Agora dat er 2020 biedt het Bonaventura College op de Anthonie
geen andere optie was dan het bestaande onderwijsmodel
Duijcklaan Agora onderwijs voor leerlingen met een vmbo,
volledig te verlaten.
havo of vwo-advies. Deze leerlingen volgen met elkaar
ieder hun eigen leerweg tot hun examen. De eigen
Het Agora onderwijs zoals Sjef Drummen uitdraagt is een
nieuwsgierigheid van de leerling is richtinggevend in wat de
gepersonaliseerd leerconcept waarbij leerlingen van vmbo leerling leert, met geleiding van coaches, naast de
tot en met gymnasium leren en bezig zijn met hun
benodigde stof voor het eindexamen.
ontwikkeling. Elke leerling heeft zijn eigen leerroute,
diplomagarantie op instroomniveau, drietalig onderwijs, de Bronnen: boek “De meeste mensen deugen” van Rutger
nieuwste technologie, geen schoolvakken, geen curriculum, Bregman, https://www.vocontent.nl/jubileumevent/sjef-drummen/,
geen huiswerk, geen zittenblijven, geen schoolboeken en
https://agoraleiden.nl/
geen leraar voor de klas.
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Samen buiten aan de slag
ook samen met de gemeente
Nicole van der Linden, eigen foto's
Gaat u buiten alleen of samen met de buren aan de slag? Het kan natuurlijk allebei. De achtertuin is meestal een
privégebeuren, behalve als de schutting vervangen moet worden of dat ene boompje toch wel erg groot wordt. Dat soort
zaken wordt meestal samen met de buren aangepakt. Dat is niet alleen praktisch en scheelt mogelijk in de kosten maar
bevordert zeker het wederzijds begrip. Voor de voortuin geldt dit misschien automatisch al iets meer. Die ligt toch meer in
het zicht van de buren en de buurtbewoners. En er is misschien wel sprake van een gezamenlijke heg. Toch prettig als die er
aan beide zijden netjes bij staat!
Voor de huizen zonder voortuinen is er het geveltuintje: 1 rij stoeptegels vanaf
de gevel verwijderen, aarde en plantjes erin et voilà, een strookje groen is
geboren. Mag dat zomaar? Ja, meestal wel. Er kunnen uitzonderingen zijn,
daarom vindt de gemeente het wel fijn als u het meldt. Dan komen ze kijken
en helpen. Waarmee ze helpen? De gemeente zorgt voor het verwijderen van
de stoeptegels, het aanleggen van de rand en het aanbrengen van een
vruchtbare laag aarde. Wat doet u? U kiest en koopt zelf de planten en
bloemen voor de geveltuin. En u zorgt voor het onderhoud en dat de geveltuin
er netjes bij ligt. En u hoopt natuurlijk dat uw buren (katten/honden) uw
tuintje respecteren. De onderhoudscoach van de gemeente kan u adviseren.
Kijk voor geschikte plantjes voor uw geveltuintje op
https://gemeente.leiden.nl/bestanden/samen-aan-de-slag-foldergeveltuinen.pdf
Heeft u wel een voortuin maar wilt u nog wat meer groen of vooral bloeiende
planten in de straat zien? Dit kan bijvoorbeeld rondom de bomen
(boomspiegels). U kunt zo'n boomspiegel adopteren. U moet dit dan wel laten
weten aan de gemeente. Die zorgt dan ook weer voor het zo nodig
verwijderen van de tegels, het aanleggen van de randen en het aanbrengen van
de aarde. De planten kiest, koopt en plant u zelf en u zorgt ook voor het
onderhoud. U kunt altijd advies vragen aan de onderhoudscoach.
Denkt u dat er in de buurt draagvlak is voor een gezamenlijk initiatief?
Bijvoorbeeld voor een buurtmoestuin of is er een stukje land vrij waar
vlinder/bijenvriendelijke planten kunnen groeien? Dan moet u even iets meer moeite doen. Althans als u in aanmerking wilt
komen voor gemeentelijke subsidie voor uw plan. Dan zijn er voorwaarden aan uw inzet verbonden, misschien is er een
vergunning nodig en in ieder geval moet het gaan om een door meerderen gesteund idee. Zie alle voorwaarden hiervoor op
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/subsidies-en-belastingen/subsidies/subsidie-wijkinitiatieven/
Het is even organiseren maar dan kunt u ook vijf- tot maximaal tienduizend euro subsidie krijgen. Voor contact belt u met
14071 en vraagt u naar de onderhoudscoach. U kunt ook mailen naar aandeslag@leiden.nl
Kijk voor inspiratie en ideeën ook eens op www.operatiesteenbreek.nl en voor meer informatie op
https://www.gagoed.nl/geveltuin/
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Bijzondere zaken buiten
Jeroen Hiemstra foto's
Wie zijn of haar ogen open houdt, ziet de meest bijzondere dingen buiten staan of hangen in onze buurt.
Huisfotograaf Jeroen Hiemstra legde er een paar vast. Weet u, waar deze bijzondere zaken te vinden zijn?
Zo nee, een goede reden om eens speurend naar buiten te gaan. Wie weet, wat u nog meer tegenkomt.
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Themapuzzel Buiten
Marit Timmers
De oplossing van de puzzel vindt u in de digitale Raadsheer op www.raadsherenbuurt.com
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BUURTGENOTEN
De Nieuwjaarsreceptie
Janny van Nieuwkoop
Op zondag 12 januari werd in het clubhuis van de tennisclub TC De Leidse Hout de nieuwjaarsborrel gegeven door het
bestuur. Bubbels en heel veel lekkere hapjes stonden al klaar. Er werd gezoend en er werden heel veel handen geschud.
Niemand droeg een mondkapje. Dat is ook lastig bij het innemen van drank en voedsel…
Bij ontstentenis van voorzitter Roos Toxopeus werd het officiële gedeelte verwoord door Paulien Retèl. Zij hield het kort,
bedankte de vrijwillige medewerkers aan deze krant en aan OPA en kondigde de quiz aan, die inmiddels traditie is geworden
en waaraan vele aanwezigen fanatiek deelnemen. De vragen waren opgesteld door Paulien en Sylke Wieland. Hieronder
voor de niet-aanwezigen deze test van de kennis van de buurt.
Winnaar van de felbegeerde doos Celebrations werd Liselotte Wijnhoven uit de Van Oldenbarneveltstraat. Met enige moeite
kon de voorzeggende buurvrouw één zo’n overheerlijk snoepje bemachtigen….
Hieronder treft u alle vragen aan. De antwoorden zijn wegens ruimtegebrek niet elders in de krant te vinden, maar
dikgedrukt. Probeer toch maar eerst zelf het antwoord te geven, hoewel dat nu aanmerkelijk lastiger is. Kom volgend jaar
ook! Het is gezellig, warm, competitief maar ongedwongen, echt een buurt-gebeuren!
Nederland?
57 miljoen
67 miljoen
77 miljoen
87 miljoen

8. Wat was het geheime recept waarmee in 2019 de kinderprijs
van de hutspotmaaltijd werd gewonnen?
Pizza
Pannenkoek
Spekjes (maar dan die zoete)
Frikandel

2. Wat is de nieuwe locatie van het Stadskantoor van de
Gemeente Leiden?
Het oude Belastingkantoor
ROC bij Station Lammenschans
De oude V&D (Hudson’s Bay)
LEVEL bij Leiden Centraal

9. Hoe doen de bewoners van de Raadsherenbuurt het volgens
de gezondheidsmonitor? Wat is ONJUIST?
We voelen ons het meest gezond
We hebben het minste overgewicht
We drinken het meest
We roken het minst

3. 2019 was Rembrandtjaar. Hoe heette de tentoonstelling over
Rembrandt in de Lakenhal?
Jonge Rembrandt
Rembrandt en Lievens
Rembrandt, zoon van Leiden
Rembrandt en Leiden

10. Wat waren de thema's van de Raadsheer in 2019 (in
willekeurige volgorde)?
Aanpassen, Vuur, Boeken in de buurt, Verzamelen en
ontspullen
Verzamelen en ontspullen, Aanpassen, Smaak, Vuur
Smaak, Vuur, Verzamelen en ontspullen, Boeken in de buurt
Vuur, Aanpassen, Boeken in de buurt, Buiten

4. 2020: Olympische Spelen in Tokio. Hoeveel Olympische
medailles zijn tot nu toe door Leidenaren gewonnen?
12
22
19
29

11. Wat gaat er in 2020 veranderen in de afvalinzameling?
Ieder adres krijgt een minicontainer voor batterijen
Ieder adres krijgt een minicontainer voor papier
GFT-afval wordt voortaan wekelijks opgehaald
Plastic afval wordt voortaan tweewekelijks opgehaald

5. 2020 is ons lustrumjaar! Hoeveel jaar bestaat de
Raadsherenbuurt?
80
85
90
95

12. Tijdens de ALV wordt gestemd over de OPA-gelden. Waar
sparen we met ons allen voor?
Het Ronald McDonald Huis
De aankoop van een buurt-AED
Een nieuwe kraam voor de buurtvereniging
Het kindertheater in de Leidse Hout

6. Uit welk jaar dateert de oudste vermelding van Leiden
('Leithon')?
Ca. 860
Ca. 960
1166
1266

13. Wat was in 2019 de titel van de jeugdvoorstelling in de
Leidse Hout?
Superloeser
Superjuffie
Superhelden
Supersjonnie

1. Wat was deze jaarwisseling de totale vuurwerkomzet in

7. Hoeveel adressen telt de Raadsherenbuurt?
431
433
De RAADSHEER
435
437

14. Wat is de jaarlijkse contributie aan de Vereniging
Raadsherenbuurt voor een gezin met twee kinderen?
21 euro
nr. 25
1 euro
– April 2020
29 euro
33 eur
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BUURTGENOTEN
Raadsherenbuurt Nieuwjaarsquiz 2020
Foto Jeroen Hiemstra

Zondagmiddagconcerten in de Waterlelie van 13.30 uur – 14.15 uur en 14.45 uur – 15.30 uur
10 mei K&G 3 PODIUMORKEST
Harmonie
17 mei BLUE FRIENDS JAZZ BAND
Jazz
24 mei WERKMANS WILSKRACHT
Harmonie
31 mei POPCORE ALLSOUNDS
Koor
07 juni AMIGO PODIUMORKEST
Harmonie
14 juni SING IN TUNE
LIGNUM
Koor / Klarinetensemble
21 juni WERELDMUZIEKORKEST
ER WELT EEN TRAAN Instrumentaal / Meezingliedjes
28 juni VISWIJVENKOOR
Koor
05 juli AISLING
Iers
12 juli KOORSCHOOL UTOPA
JSO RIJNSTREEK
Kinderkoor / Jeugdorkest klassiek
19 juli ECHO DER DUINEN
NOORDVOLK
Harmonie / Liedjes
26 juli SENIOREN SALON ORKEST
Instrumentaal
Concert in Cultuurhuis De Paulus – aanvang 16.00 uur
26 april 't Koningsconcert

Www.muziekkamer-oegstgeest.org
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In Memoriam Marianne Veenman
Jenke Goudriaan, Warmonderweg
Op 30 december 2019 is een zeer gewaardeerd lid van ons buurtkoor De Raadsvogels overleden, één dag na haar
verjaardag. Ze is 74 jaar geworden. Zij woonde met haar gezin met veel plezier ruim 32 jaar in
onze wijk.
Marianne Veenman-Buskermolen had een leven vol ups en downs. Zij kon van niets iets moois
maken, zowel in haar gezin als in ons koor. De kracht hiervoor ontleende ze mede aan haar
geloof. Zij was een lieve, wijze en humorvolle vrouw die zeer positief in het leven stond. Zij was
een enthousiast lid van ons koor en had daarin als sopraan een belangrijke rol. Als wij een tekst
voor een bijzondere gelegenheid nodig hadden, konden wij altijd rekenen op haar snelle en
creatieve geest. Ondanks ernstig toenemende gezondheidsproblemen bleef zij tot het laatst
deelnemen aan onze repetities en uitvoeringen. Wij zullen haar erg missen!

In Memoriam Carry Knape
Ons bereikte het bericht, dat op 25 november 2019 op 83 jarige leeftijd is overleden mevrouw
Carry Knape-de Hoog. Zij woonde aan de Van Slingelandtlaan en werd voorafgaand aan de
crematie uitgeleide gedaan vanuit het Groene Kerkje in Oegstgeest. Zij laat 3 kinderen na met
hun partner en meerdere kleinkinderen. Meer gegevens zijn ons helaas niet bekend.

Oplossing themapuzzel
Horizontaal

Verticaal

1
9
11
12
13
14
15
17
18
20
21
24
28
29
30
31

2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
19
22
23
25
26
27

hardlopen
Demeter
braai
buitensluiten
exceptioneel
bijen
zon
mest
park
spin
buitenspel
voordeeltje
veranda
aarde
zwaluwen
tuinieren

excessief
buitenkat
storm
bloemetjes
gras
buitenlamp
buitenaards
buitenhuis
buitenspelen
buitenland
periferie
picknick
zonderling
tuinderij
kauwen
plant
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75 jaar bevrijding
Anne Sanderink
Nederland herdenkt dit jaar voor de 75 e keer haar doden
op 4 mei en viert haar bevrijding op 5 mei. De Stichting
Bevrijding Leiden heeft een programma samengesteld. De
bevrijdingsactiviteiten staan in het teken van herdenken,
koesteren en vieren.

Johan de Wittstraat 16, het echtpaar Spoor: Zij boden
onderdak aan de ondergedoken gebroeders Levie van
nummer 15 in de straat. Via melkhandelaar Piet Linck in
de Van Oldenbarneveltstraat 42 kwamen zij in contact met
de gebroeders Johannes en Marinus Post. Dick Spoor
(1907-1993) ging deel uitmaken van de knokploeg van
Marinus Post. Na de dood van Marinus Post op 17
november 1944 werd Spoor de leider van het restant van
de KP. Echtpaar Spoor bood ook enige tijd onderdak aan
een Amerikaanse piloot.

Een programmaonderdeel aan deze zijde van Leiden CS:
vanaf 17 april tot en met 7 mei is er een tentoonstelling te
bezoeken in het nieuwe stadskantoor van de gemeente
Leiden in het gebouw LEVEL aan de Bargelaan 190.
Luister hier naar de verhalen van Leidenaren over verzet
en verraad, voedsel, en vreugde en verdriet.
Adriaan Pauwstraat 1, De Leidse Houtschool: werd in
augustus 1941 geconfronteerd met het verzoek van de
Om het thema herdenken en koesteren eer aan te doen, is gemeente Leiden een opgave te verstrekken van de Joodse
het mogelijk om eigen herinneringen aan de oorlog, aan kinderen op de school. Deze kinderen zouden de school
familie en aan geliefden, te delen met Stichting Bevrijding niet meer mogen bezoeken en moesten voortaan naar een
Leiden. Deze stichting nodigt iedereen uit om persoonlijke Joodse school. Het schoolbestuur weigerde aan dat
krantenknipsels, artikelen, foto’s en video’s in te zenden, verzoek te voldoen om principiële redenen “aangezien dit
door deze te mailen naar info@bevrijdingleiden.nl. Deze in strijd zou zijn met den opdracht van Christus om het
zullen vervolgens op de website voor iedereen te zien zijn. Evangelie te verkondigen aan alle creaturen.” “In het
Zo worden alle herinneringen bewaard, herdacht en geloof aan den Heere Jezus Christus is geen onderscheid
gekoesterd.
tusschen Jood en Griek, dienstknecht en vrije, man en
vrouw (Gal. 3:28).”
Enkele verhalen over helden uit de Raadsherenbuurt:
Hogerbeetsstraat 5, Daniël Verpoorte: Hij werkte bij de
Fagelstraat 46, Cornelis Kiljan: Hij werd, na verraad,
NV Nederlandsche Rotogravure Maatschappij en verborg
gearresteerd wegens het verbergen van een Joodse
een tijd de ondergedoken directeur L. Levisson. Hij
onderduikster. Hij werd van Kamp Vught overgebracht
leverde ook papier aan de groep van Lex Bernard voor het
naar KZ Neuengamme, waar hij stierf.
drukken van het illegale blad "Strijdend Nederland".
Fagelstraat 24, Herman Kleibrink: Hij werkte mee aan
de verspreidingsgroep van het illegale blad Trouw. Ook
repareerde hij radio’s voor vele mensen in zijn omgeving.
Rijnsburgerweg 105, Ula Grobbe: Ze was koerierster
voor Trouw en tevens medewerkster van de
verzorgingsgroep van Trouw. Ze vervoerde onder meer
pakken met bladen, maar ook loodzetsel naar Alphen aan
den Rijn. Enkele malen werd ze ingezet om geallieerde
piloten te vervoeren.
Van Oldenbarneveltstraat 42, Piet Linck: Marinus Post
en zijn KP gebruikten het huis van Linck enige tijd als
thuisbasis. Hier werd onder meer de overval op het
distributiekantoor van Woerden (die op 6 december 1943
mislukte) voorbereid.

De RAADSHEER nr. 1 – April 2020

32

BUURTGENOTEN
Gemeentelijke concept-mobiliteitsnota
Maarten Mentzel, Johan de Wittstraat
Commentaar vanuit de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt
Inleiding
Vorig jaar oktober schreven Peter Bas-Backer en ik in De Raadsheer een stukje over “de smaken van mobiliteit”.
Inmiddels hebben wij samen met Thera Stam van Wijkcomité Vogelwijk een reactie ingediend op de gemeentelijke
concept-Mobiliteitsnota 2020-2030 Leiden duurzaam bereikbaar.
De nota (58 pagina’s dik) lag van medio december 2019 tot en met 13 februari 2020 ter inzage.
In kort bestek zijn de volgende punten in de reactie naar voren gebracht. Ook zijn verbeteringen voorgesteld.
Deze betreffen:
- De verbinding voor de voetganger met het Stationsplein, het overige stationsgebied en de Stationsweg,
- De verbinding met de fiets naar het Centrum van Leiden,
- De verbinding met het openbaar vervoer met het Centrum en de andere delen en wijken van de stad,
- Autoverkeer en autobereikbaarheid.
De voetgangersverbindingen naar de binnenstad van Leiden voeren door twee tunnels (de Walenkamptunnel nabij
het LUMC en de Rijnsburgertunnel), maar ook dóór het Station Leiden CS. Deze verbindingen kunnen aan kwaliteit
winnen indien de trottoirs beter worden vormgegeven (breder) en beheerd. Beplanting, bomen of bloembakken
ontbreken tot nu veelal. Windhinder van de hoge bouwmassa’s leidt dikwijls tot grote problemen en ontmoedigt het
wandelen en fietsen langs het Stationsgebied.
De doorgang door het station is niet voetganger-vriendelijk en op veel momenten van de dag zelfs één mensenmassa.
Hier kán de gemeente Leiden het belang van een veiligere
en aantrekkelijkere voetgangersverbinding tussen de twee
zijden van het Station in het overleg met de NS bepleiten.
B&W kunnen daartoe ook het voortouw nemen!
Ook het Stationsplein is niet voetganger-vriendelijk: de
talrijke doorgaande loop-verbindingen (onder meer langs
het huidige Busstation) zijn slecht zichtbaar en niet verkeersveilig, vaak erg onaangenaam (bij de Sociale
Verzekeringsbank of richting het Ibishotel over de Schipholwegtunnel).
De logische, voor de hand liggende en kortste route voor de fiets naar het Centrum van Leiden voert langs de
Rijnsburgerweg door de Rijnsburgertunnel of de Walenkamptunnel. Deze verbinding is van grote betekenis.
Ze kan aanzienlijk aan kwaliteit winnen indien met het volgende rekening wordt gehouden:
– Het kruispunt met de Bargelaan is erg fietsonvriendelijk (lange wachttijden bij de stoplichten, grote
windhinder, overlast van inhalende brommers).
– De Rijnsburgertunnel is door tegemoetkomend fiets- en brommerverkeer op één strook zeer gevaarlijk.
– Ook de Walenkamptunnel is zeer gevaarlijk door tweerichtingsverkeer op één strook. De strook is bovendien
duidelijk te smal en voert vlak langs een betonnen rand. Het verdere verloop naar en langs het huidige
Ibishotel is buitengewoon gevaarlijk.
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Het Stationsgebied is op dit moment voor de fietser (zeker ook de jeugdige of oudere fietser, en zeker ook ’s avonds)
zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk en nodigt beslist niet uit tot fietsen. Hier zijn grote verbeteringen nodig in de
richting van de Stationsstraat of langs het Ibishotel naar de Morspoort (de andere toegang tot de binnenstad). De route
langs het Schuttersveld naar Molen De Valk kan ook aan kwaliteit en veiligheid winnen. Scooters over de rijwielpaden
(zeker ook door de tunnels) vormen bovendien een extra belemmering voor de noodzakelijke goede verbindingen.
Waarom gaan ze niet (met helmverplichting) over de hoofdrijbaan, zoals in Amsterdam reeds is ingevoerd, of worden
ze geweerd?
Dan de verbinding via het openbaar vervoer (OV) met het Centrum van Leiden en de andere delen en wijken van de
stad. Er wordt op gewezen dat de stedelijke bebouwing van onze wijken overgaat in Oegstgeest. De bebouwing ligt
bijvoorbeeld aan weerszijden van de Warmonderweg. Bewoners van dit gebied zijn voor werken, winkelen, scholen,
de universiteit, culturele voorzieningen en sociale contacten sterk georiënteerd op Leiden,
zeker ook op het Centrum van Leiden.
Maar een rechtstreekse OV-verbinding met het Centrum van Leiden (met name de haltes
Steenstraat, Breestraat, Korevaarstraat etc.) ontbreekt in de huidige dienstregeling. De OVverbinding is daarnaast op dit moment in de avonduren en in de weekeinden als gevolg van
het gedwongen overstappen op Leiden CS zonder meer slecht (veel extra tijdverlies, extra
fysieke inspanning).We pleiten ervoor dat deze verbinding weer het karakter van zowel een
stadsdienst als een interlokale dienst krijgt.
Dit sluit ook aan bij de input voor de komende OV-concessie (2022) die het College van B&W eerder heeft
ingebracht:
– Leiden CS is geen eindhalte meer maar een ‘normale’ halte (middelpunt van één busnet).
– Elke wijk heeft een rechtstreekse verbinding met de Breestraat. .
De werkgroep is zeer content met de voorgestelde verbetering. De efficiëntie van deze maatregel wordt ondersteund
door onderzoek van de busbedrijven zelf. Uit dit onderzoek is gebleken dat overstappen voor passagiers in feite een
behoorlijke hindernis is, zowel in inspanning als in tijdsverlies, zo zeer zelfs dat soms moet worden afgezien van een
bezoek aan het centrum. Er wordt daarom gepleit om een nieuwe stadslijn/interlokale lijn tussen Vogelwijk /
Raadsherenbuurt/Oegstgeest en het Centrum in de Mobiliteitsnota op te nemen. Voor veel bewoners van de Leidse
Vogelwijk en de Raadsherenbuurt gaat het om een essentiële verbinding met het Centrum van Leiden met zijn vele
winkels, musea, horeca en culturele platforms.
Er wordt in de concept-Mobiliteitsnota 2020-2030 wat betreft het autogebruik en autobereikbaarheid gekozen voor
verkeersafwikkeling via de Leidse Ring: de zogenaamde hoofdontsluitingsstructuur. Voor de bewoner uit de
schilwijken, in dit geval die van Leiden CS/Zeezijde, geeft de concept-nota echter geen duidelijk antwoord op de
vraag of hij/zij met de auto dichtbij de Breestraat kan komen. Tevens blijft onduidelijk of er OV-haltes bij de
parkeergarages komen in het kader van ketenmobiliteit.
De bewoners van de verst gelegen wijken ten noord-westen van het spoor, de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt, blijven met
vragen zitten over de autobereikbaarheid van onze binnenstad vanuit onze wijken en vice versa. Ook hier geldt, zoals de
concept-nota terecht opmerkt, de relatie tussen mobiliteit met welzijn en leefbaarheid van de wijken en een economisch
vitale Leidse binnenstad. Dit geldt zeker voor veel mensen die minder goed ter been zijn en moeders met jonge kinderen.
Het onderzoek naar genoemde beperkende maatregelen in de eerdere versie van de mobiliteitsnota uit 2015 (Mobiliteitsnota
2015-2022) en in het recente “Plan van Aanpak Integraal verkeersonderzoek Spoorzijde West” maakt de zorgen van deze
bewoners/reizigers over de autobereikbaarheid van het Centrum vanuit onze wijken groter en helaas niet minder groot.
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Wist u dat...
Bovenste drie foto's Janny van Nieuwkoop, onderste foto Martine de Jonge-Voskuil
☼ Eind november 2019 een dichtbundel in een zachte, roze kaft verscheen van Saar Breimer uit de Fagelstraat met de titel
“Verzamel zachte dingen”? Om de Oegstgeester Courant te citeren: “Saar schrijft over heimwee, de
zee, de zomer en een broekzak waar je precies in past. Een fijn boek om cadeau te geven…. en om
zelf heel in vaak te lezen”. Bij ieder gedicht heeft ontwerper Leentje van Wirdum een eigen vorm
gemaakt, zoals confetti, regendruppels of herfstblaadjes. Het is uitgegeven in eigen beheer en voor €
19,95 te koop bij de lokale boekwinkels of via de website www.saar.red
☼ Op 9 februari in het kader van “Gluren bij de Buren” open huis werd gehouden bij “De Tillies”
(families Tilli en Verbij) aan de Warmonderweg? Er waren 3 optredens van het ensemble BaSiC met
bijzondere bewerkingen van pop- en rocksongs.
☼ U van 1 februari tot en met 30 november uw (grove) snoeiafval bij u thuis kunt laten
ophalen? Daarvoor heeft u een GreenBag nodig. Maak via de website van de gemeente
Leiden een afspraak voor het laten ophalen van de GreenBag. Met die afspraak kunt u
maximaal 2 lege GreenBags per keer ophalen bij de Milieustraat.
☼ Zaterdag 7 maart een collectieve plantjes-plant-ochtend in de
Fagelstraat was? Op initiatief van Dominique Visser is er door
veel straatbewoners een gezamenlijke subsidie-aanvraag gedaan
bij de gemeente om boomspiegels mooi te maken. Dat heeft erin
geresulteerd, dat 20 bomen en 1 lege plek waar vorig jaar de
boom omviel, nu omringd zijn door een keurig plateau met in de
hoeken de Leidse sleutels. Er is goede aarde geleverd en de
bewonersclub mocht planten uitzoeken om die er dan zelf in te zetten en er ook naderhand voor
te zorgen. Zo kan een saaie stenen stoep ineens veranderen in een serie tuintjes. Als dat niet past
in ons thema “buiten” !
☼ Van 19 tot 21 juni weer het jaarlijkse kampeerweekend is bij onze buren in de speeltuin
Vogelwijk? Voor veel van de Raadsherenkinderen (mits lid van de speeltuin) is dat het hoogtepunt van het jaar. Meer
informatie op www.vogelwijk.nl
☼ De bomen in de Hogerbeetsstraat onlangs drastisch gesnoeid zijn? Deze cipressen
zijn familie van de Sequioa en komen vrijwel nooit voor in een straat. De vele
gevallen naalden kunnen natuurlijk makkelijk door de bewoners even worden
opgeveegd, maar voor de ongebreidelde groei van de wortels moet de gemeente aan de
slag. Dat is eind vorig jaar gebeurd en toen is ook de hele bestrating vernieuwd. Nu
maar afwachten wat deze bijzondere kapstokken gaan doen in het voorjaar.
☼ Wij uw spontane bijdrage aan de Raadsheer van juli heel graag tegemoet zien op
redactieraadsheer@hotmail.nl (let op: niet hotmail.com)? Het thema is dan
Geschiedenis. Vertel de lezers uw eigen geschiedenis, die van uw jeugd in de buurt,
van de oorlog misschien nog, van de wederopbouw, de eerste AOW, de overgang van
het grootboek naar de loodzware en uiterst trage computer. Of van de dramatische
verbouwing van uw huis. De schillenboer, de SRV wagen. Alles is immers
geschiedenis!
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Redactie
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Jeroen Hiemstra

Fotografie (tenzij anders vermeld)
Fagelstraat 15, 512 1213

Janny van Nieuwkoop

Eindredactie V. Oldenbarneveltstr.
28, 517 2176
V. Oldenbarneveltstr. 40, 301 5157
Van Slingelandtlaan 9, 515 0205
V. Oldenbarneveltstr. 38, 514 5747
Fagelstraat 29, tel. 06-50591271

Anne Sanderink
Annet van der Velden
Hans Rohlof
Marit Timmers

Martine de Jonge-Voskuil V. Oldenbarneveltstr. 44, 0648793652
Nico Koek
buurtcolumnist,
V. Oldenbarneveltstr. 31, 517 2818
Nicole van der Linden

Opmaak

Familieberichten graag doorgeven aan Pippijn
Wijnhoven en aan de redactie van De
Raadsheer
Diefstal, inbraak, ouderenhulp, informatie
over onderhoud en huis verbouwen,
uitwisseling van gereedschap: Rob
Grootenhuis, Fagelstraat 14, 515 4769,
grhuis@ipact.nl
Gevonden voorwerpen, Rita de Coursey,
Fagelstraat 39, 515 5886
Mededelingkastje, Louise Berkhout, Johan de
Wittstraat 18, 5177 013
Buurtarchief lokaal, Jeroen Hiemstra,
Fagelstraat 15, 512 1213
Buurtarchief regionaal, Erfgoed Leiden,
Boisotkade 2A, 516 5355
Vereniging Binnenterrein OWHJ
Raadsherenbuurt, Ad Littel, Van
Oldenbarneveltstraat 35, 515 3475
Vereniging Vrienden van de Leidse Hout,
Lieke van Boven, Johan de Wittstraat 29, 06
24182879
Stichting Leidse Hout Monumentwaardig, Jan
Reedijk, Antonie Duycklaan 4, 517 6596
Werkgroep Leidse Hout Theater, Richard
Brame, Johan de Wittstraat 41, 06 21881885

V. Oldenbarneveltstr. 16, 517 7023

Werkgroep Nieuweroord, Marijke van Dobben
de Bruijn, Warmonderweg 1, 517 3657

Roos Toxopeus

Voorzitter
Fagelstraat 41, 06-45278844

Buurtenkoor De Raadsvogels, Jenke
Goudriaan, Warmonderweg 47, 523 7710

Pippijn Wijnhoven

Penningmeester
V. Oldenbarneveltstr. 26, 0612323591

Leeskring De Raadsheer, Rita de Coursey,
Fagelstraat 39, 5155886

Ernst ter Braak

Secretaris
Fagelstraat 16, 06-18256377

Joep Besselink

V. Oldenbarneveltstr. 52, tel. 0651716590

Paulien Retèl

Fagelstraat 31, tel. 06-53426893

Sylke Wieland

Warmonderweg 43, tel. 531 1790

Bestuur

Vereniging onderhoud garageplein 'Jan
Ballegoplein', Fokke Dijkema, Fagelstraat 23,
515 3994
Oud Papier Actie, Rob Grootenhuis,
Fagelstraat 14, 515 4769
Wijkagent, Mick Hogervoorst, 0900-8844, in
acute situaties 112
Werkgroep mobiliteit, Maarten Mentzel,
Johan de Wittstraat 38, 517 2570

www.raadsherenbuurt.com
Karlijn Broekhuizen – webmaster
webmasterraadsherenbuurt@live.nl
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