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De Raadsheer in kleur is op papier helaas onbetaalbaar.
Op de website www.raadsherenbuurt.com staat de Raadsheer in pdf,
hier kunt u de foto's wel in kleur zien en direct doorklikken op de linkjes in de tekst.
En ook de oude Raadsheren nog eens nalezen!
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VAN DE REDACTIE
Vrijwilligerswerk Martine de Jonge-Voskuil, foto Jeroen Hiemstra
Wat was het heerlijk dat we als buurt
weer feest konden vieren. En dat
hebben we dan ook gedaan! Op het
zomerfeest waar we ook nog eens
fantastisch weer hadden. De Burgerbus
gaf er een soort festivalsfeer aan, wat
mij betreft een blijvertje. U kunt ervan
nagenieten door de vele mooie foto’s die
Jeroen Hiemstra maakte van alle
feestvierders. Op de voorpagina staat
deze keer Ad Littel, die tijdens het
zomerfeest de buurtpenning ontving
omdat hij als vrijwilliger al vele jaren de
Raadsherenloop organiseert (en dit jaar
de 30e editie).
Ook de 90e verjaardag van de Leidse Hout is uitgebreid gevierd, evenals het 75-jarig bestaan van de
tennisclub. Al deze festiviteiten vonden plaats dankzij de inzet van onbetaalde krachten. Dat is dan
ook het thema van deze Raadsheer: Vrijwilligerswerk. We spraken zes buurtgenoten die zich
inzetten voor organisaties als Vluchtelingenwerk, de MS-vereniging en Gilde Leiden.
Gelukkig krijgen deze vrijwilligers er ook iets voor terug, vertellen ze:
“Het geeft voldoening dat de mensen die ik spreek heel dankbaar zijn dat de Luisterlijn bestaat, de
Luisterlijn voorziet echt in een behoefte.”
“Het is super interessant om een kijkje in het leven van de vluchtelingen te krijgen. Het worden een
soort vrienden, ik heb nu een multiculturele kennissenkring.”
“Het leuke van al deze dingen is dat ik nog steeds bijleer. Maar ook dat ik allerlei bijzondere
ontmoetingen en ervaringen heb.”
Je beseft vaak niet wat er allemaal voor werk achter de schermen gedaan wordt, bijvoorbeeld om de
Leidse Hout vrij van afval te maken. Hoeveel mondkapjes worden er per maand door de
zwerfafvalrapers opgeruimd, denkt u? Het antwoord leest u in ons artikel over de jarige Leidse Hout.
Ook de Raadsheer wordt door vrijwilligers gemaakt. Ieder nummer start met een vergadering,
waarin we bedenken wat het thema is en wat voor artikelen we daarbij willen maken. Het overzicht
houden we door de notulen en een Excel-bestand waarin ieder artikel een code krijgt (bijvoorbeeld
2021-03.02 Van de redactie). Iedere redacteur neemt een aantal artikelen voor zijn of haar
rekening. Ook worden er foto’s, illustraties en een puzzel gemaakt. We houden contact met
adverteerders en mensen buiten de redactie die een bijdrage schrijven. Vervolgens komt de kopij
binnenstromen en zien Anne en ik erop toe dat die ook compleet is. Vaak moeten we een paar
herinneringen sturen, al prijzen we ons gelukkig met een trouwe en enthousiaste redactie. Dan doen
Anne en ik samen de eindredactie. Dat is een flinke klus, die we ook maar als goedwillende
amateurs uitvoeren… Het komt dus wel eens voor dat we iets verkeerd ‘verbeteren’ of dat er iets
door onze controle heen glipt. We hopen dat u ons dat kunt vergeven. Vervolgens gaat Nicole aan de
slag met de lay-out. Een paar avonden is zij aan het puzzelen om de stukken van verschillende
lengte zo te verdelen dat ze op een pagina passen en dat het geheel er ook nog aantrekkelijk uitziet.
Daarna is de drukkerij aan zet, de enige betaalde schakel in dit proces. En tot slot wordt de
Raadsheer door een viertal jonge vrijwilligers bij u bezorgd.
Voor het winternummer zal dit proces zich opnieuw voltrekken. Het thema voor dat nummer is
Energie.
Wij hebben er nu al zin in! Maar waar krijgt u energie van? Hoe gaat u duurzaam om met energie?
Hoe verbrandt u uw energie? We ontvangen graag uw/jullie bijdragen via
redactieraadsheer@hotmail.nl.
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VAN HET BESTUUR
Onmisbare vrijwilligers Sylke Wieland, foto's Jeroen Hiemstra
Beste buurtgenoten,
Als deze Raadsheer bij u op de mat valt is de zomer voorbij. Hopelijk bent u uitgerust teruggekomen van vakantie
en hebt u volop genoten van het mooie (na)zomerweer. Het eerste weekend na de vakantie was er traditiegetrouw
weer de Raadsherenloop en het zomerfeest. Het was onze eerste buurtactiviteit in ruim anderhalf jaar die zonder
veel beperkingen georganiseerd kon worden. En kennelijk was iedereen daar hard aan toe, want de opkomst was
groot!
Er werd hardgelopen door jong en oud, het
vele speelgoed dat zich de afgelopen
anderhalf jaar had opgehoopt kon via de
kleedjesmarkt eindelijk weer uitgeruild
worden (zodat menigeen met nog meer
speelgoed naar huis ging) en na afloop was
er een gezellige borrel en kon er gegeten
worden bij de “Burgerbus”. Al met al
vonden wij het een hele geslaagde dag.
Inmiddels zijn we alweer druk met de
voorbereiding van de hutspotmaaltijd op 3
oktober en met Sint Maarten op 11
november. We hopen natuurlijk dat ook
dan weer veel buurtgenoten meedoen.
De afgelopen anderhalf jaar is wel gebleken hoe belangrijk het is om een fijne buurt te hebben om in te wonen. Wat
dat betreft kunnen we ons gelukkig prijzen. Onmisbaar hierbij is de inzet van velen die vrijwillig een steentje
bijdragen aan het welzijn van buurtgenoten en de leefbaarheid in onze buurt. Er zijn voor elkaar als het even
moeilijk is, initiatieven gericht op de gezondheid van buurtgenoten (denk aan de AED en bijbehorende trainingen),
de zorg voor onze prachtige Leidse Hout (nu al 90 jaar een belangrijke plek in onze buurt), het kindertheater en niet
te vergeten de Raadsheer die nu weer voor u ligt…. En hiermee houdt de lijst nog lang niet op. Allemaal
initiatieven die niet zouden kunnen bestaan als er geen mensen zijn die zich hier vrijwillig voor inzetten. En
daarnaast zijn er natuurlijk ook nog velen die zich bezighouden met hele belangrijke zaken buiten onze buurt en die
daardoor een verschil maken. Het zou mooi zijn als iedereen iets aan vrijwilligerswerk zou doen. Het is goed voor
een ander, maar ook voor jezelf. Uit onderzoek is gebleken dat je er gezonder en gelukkiger van wordt. En
natuurlijk is het ook gewoon leuk om te doen!
Tot slot wil ik de redactie, tekenaars en
bezorgers nog eens extra bedanken voor al hun
vrijwillige inzet. Hierdoor krijgen wij ieder
kwartaal weer een mooie Raadsheer vol
buurtverhalen in de bus!
Hartelijke groet van uw bestuur,
Sylke Wieland
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BUURTNIEUWS
Herdenken in Licht Leta Janssen
De mensen van voorbij
Wij noemen ze hier samen
De mensen van voorbij
Wij noemen ze bij namen
Zo vlinderen ze binnen
In woorden en in zinnen

De mensen van voorbij
Zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
Zijn in een ander weten
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij
Hannah Lam

Herdenken in Licht
Herdenken in Licht biedt gelegenheid om dierbare overledenen te herdenken op een manier die aansluit bij de
samenleving van nu. Het is een niet-religieuze herdenking, die voortkomt uit de traditie van Allerzielen.
Iedereen is welkom
Herdenken in Licht is er voor iedereen die een overleden dierbare wil gedenken. Het maakt niet uit, of het overlijden nog
maar pas is gebeurd of al heel lang geleden. Misschien heb je tijdens de pandemie iemand verloren en kon je niet bij de
uitvaart zijn. Mogelijk geeft deze herdenking dan troost en steun…
Herdenken in Licht zal dit jaar plaatsvinden op
Zondag 31 oktober tussen 17.00 en 19.00 uur op het terrein van Cultuurhuis De Paulus,
Warmonderweg 2, Oegstgeest (op de grens met Leiden)
Licht - Namen noemen - Muziek - Gedichten - Licht
Aanmelden vooraf
Wij vragen iedereen die wil komen, om zich vooraf aan te melden. Dat kan met een berichtje naar eke.devries@yarden.nl
Vermeld in de mail met hoeveel mensen je wilt komen.
Wil je dat de naam van de overledene(n) wordt voorgelezen? Vermeld dan ook zijn/haar naam: voor- en/of achternaam
(en de uitspraak ervan, bv. ‘Joey spreek je uit als Djoowie’).
Deelname en kosten
Je bent van harte welkom. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs.

Zoekplaatje
Weet je waar deze mooie
engel te vinden is
in onze buurt?
Kiki Breet zette
hem op de foto.
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BUURTNIEUWS
Kettinginterview Paula Werner, Van Oldenbarneveltstraat,

foto's Claudia en Paula Werner

1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen?
Wij zijn in 1989 in de Raadsherenbuurt komen wonen, als gezin met twee dochters van 9 en 7 jaar. Wij kwamen uit de
Burgemeesterswijk, ook een heel leuke buurt. Maar aan ons oude huis moest veel gebeuren om het te isoleren en naar onze zin
te maken. We kozen toen voor verhuizen naar een van de nieuw te bouwen huizen in de Van Oldenbarneveltstraat. We kenden
de buurt al omdat we er vrienden hadden wonen. Zij wezen ons ook op dit projectje, de vier witte huizen, het laatste stukje van
het land van Ballego dat nog niet bebouwd was.
Ik kwam trouwens als kind al af en toe in deze buurt. Mijn vader werkte toen in de drukkerij van de LOI, hoek
Rijnsburgerweg-/Johan de Wittstraat. Ik ging daar wel eens langs en kocht dan voor hem sigaretten bij Spoor en voor mij
snoep. Dat was ergens in de jaren ‘50. Later heb ik in datzelfde gebouw nog wel nascholingscursussen gedaan, voor de
begeleiding van aankomende docenten bij de lerarenopleiding. Ik heb zelfs geschaatst op de tennisbanen van de Leidse Hout,
die ze vroeger onderspoten als het ging vriezen. Ook had ik ooit een vriendje die in de Fagelstraat woonde.
2. Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Het huis is gebouwd in 1988-1989. Wij waren de eerste bewoners. Er zijn dus geen originele oude details, maar ik vind onze
serre mooi en fijn. De kamer steekt een stuk de tuin in, waardoor je echt in het groen zit. Ook het feit dat het een wit huis is
met al die kleine ruitjes vind ik nog steeds leuk.
3. Wat is je favoriete buurtactiviteit?
Ik ben niet zo van de buurtactiviteiten, maar ik vind het leuk
veel mensen te kennen en af een toe en praatje te maken als je
elkaar tegenkomt.

Dat voelt gezellig en vertrouwd. Veel

buurtbewoners zie ik ook weer bij de tennisclub.
4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de buurt
te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat bedrag dan
besteden?
Dat vind ik een lastige vraag, de buurt is al zo leuk en mooi.
Misschien ergens een mooi Frans muurgedicht? Ik heb een
mooie witte muur! Ik zou het ook leuk vinden om informatie
over de Raadsheren onder de naambordjes aan te brengen, met
een bescheiden portret erbij, zoals men in een aantal wijken in
Amsterdam heeft gedaan. Het zijn toch heel belangrijke mensen
in de geschiedenis van ons land geweest en ik denk dat veel
buurtbewoners, maar ook andere Leidenaren best iets meer over
hen willen weten. Ben ik al aan de € 50.000? Misschien dan nog
wat perken met veel wilde planten en bloeiende bloemen. Zoals
de boomspiegels de laatste jaren zijn geworden vind ik heel leuk. Wat meer beperkingen voor de auto’s door bijvoorbeeld
bloembakken of groen. Een perk op het kruispunt Johan de Witt-Van Oldenbarneveltstraat zou ik ook prima vinden.
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BUURTNIEUWS
5. Hoe vier jij het leven?
Ik vind veel dingen leuk. In Coronatijd werd dat vooral veel tennissen, wandelen, leuke dingen doen met mijn twee
kleindochters die sinds twee jaar in de buurt wonen en ik ben gek op lezen. Ik verveel me eigenlijk nooit. Voor Corona en
hopelijk spoedig weer: reizen, ver of minder ver. Cultuur opsnuiven, een andere taal spreken, een andere cultuur leren kennen.
Mijn Franse of Italiaanse vrienden opzoeken of te logeren hebben. Of op skivakantie gaan. Maar ik houd ook van toneel of
kijkhuisfilms. Hopelijk kan dat allemaal binnenkort weer gewoon.
6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
Ik ben stadsgids bij Gilde Leiden, dus ik loop meerdere keren per week door onze mooie stad. In de zomervakantie, sinds de
musea weer open zijn, ben ik met de kleinkinderen in Naturalis, Volkenkunde en Oudheden geweest. De fototentoonstelling in
de Pieterskerk ‘De Verdwenen stad’ is ook prachtig met de oude foto’s van Jan Goedeljee en de mooie tentoonstelling in het
koor over de geschiedenis van de kerk. Een aanrader voor iedere Leidenaar.
7. Welke krant en nieuwsapps lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daar over?
Ik heb een abonnement op het Leidsch Dagblad. Dat lees ik ’s morgens bij de koffie, 20 minuten denk ik, en 20 minuten voor
de sudoku (: Verder krijg ik via email en NOS-app de hele dag wel nieuws door, maar ik kijk zelden het journaal op tv.
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema van deze Raadsheer leest?
Vrijwilligerswerk is iets echt Nederlands, heb ik het idee. En niet alleen voor gepensioneerden. Sportclubs en vele andere
organisaties draaien bij ons op vrijwilligers. Ik heb veel
buitenlandse vrienden uit verschillende landen. Zij zijn altijd
verbaasd als je vertelt wat hier allemaal door vrijwilligers
wordt gedaan. Ik ben ook benieuwd wat anderen uit de buurt
zoal doen.
9. Wat wil je tot slot nog kwijt?
Ik heb 42 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt als docente
Frans, met veel plezier. In de laatste 12 jaar heb ik met
leerlingen aan veel Europese projecten meegedaan; een
bijzondere ervaring voor veel kinderen, maar ook voor mij.
10. Wie mag het volgende kettinginterview vullen en
waarom?
Ik geef het stokje door aan Wiana van den Ingh–Partakusuma,
omdat ik regelmatig met haar tennis en zij vast veel
interessante dingen te vertellen heeft.
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BUURTNIEUWS
De Raadsherenloop van 2021 Ad Littel, foto's Jeroen Hiemstra
Op 4 september vond de Raadsherenloop plaats. De dertigste in de geschiedenis van onze buurtvereniging, dus een extra
feestelijke. Na een virtuele loop in 2020 vanwege Covid-19 was deze aflevering weer ouderwets spannend. Spannend, omdat
de deelnemers voor de ogen van hun buurtgenoten winnen of verliezen. Met name de oudere sportievelingen ervaren die
spanning niet zelden als zo groot, dat zij van deelname afzien. Dat is natuurlijk jammer. Want alleen al door mee te doen, laat
je zien dat je nog 5 kilometer kunt hardlopen, dus eigenlijk ben je altijd een winnaar.
Maar vermoedelijk speelde er meer mee, waardoor de deelname niet zo groot was als in voorgaande jaren. Dat moet volgend
jaar beslist beter (de organisatie bezint zich hierop). In totaal waren er dus dertig deelnemers, wat helaas niet in aantal maar
wel als getal recht deed aan deze dertigste editie.

De omstandigheden
De loop vond plaats onder nagenoeg ideale omstandigheden: droog en zonnig, niet te warm, een Leidse Hout met weinig
wandelaars en speelweidebezoekers en een enthousiast publiek bij de finish. Grappig dan, dat er altijd weer atleten zijn
die hun tegenvallende prestatie toeschrijven aan de te hete zon in de Fagelstraat, te weinig deelnemers van hetzelfde
niveau, net terug van vakantie en niet getraind, enzovoort. Zo gaat dat met de verwerking van lief en leed. De absolute
winnaars Elias Van den Bogaert en Josep Perdigues hadden er geen last van; zij liepen bijna all-time-low-tijden en
werden natuurlijk geprezen om hun uitzonderlijke prestaties. De kleuterrace aan het slot van de Raadsherenloop was
amusant, mede omdat niet alle deelnemers de spelregels snapten en sommigen zelfs het parcours even kwijt waren.
De prijsuitreiking en bedankjes
De drie winnende kleuters ontvingen lik-op-stuk-prijzen direct na de loop. De overige winnaars werden bekend gemaakt
na afloop van de ‘kleedjesmarkt’, zodat zij zich in een schoon tenue aan de buurt en onze hoffotograaf Jeroen Hiemstra
konden tonen. De snelste drie meisjes en jongens ontvingen allemaal een geschenk en de nummers 1 een prijsbeker. In
de andere categorieën werden wel de drie winnaars genoemd, doch ontvingen alleen de nummers 1 een prijsbeker en een
fotomoment. Dat was een teleurstelling voor sommige andere winnaars, zoals Lena Freudenreich (net in de buurt komen
wonen), die zich iets meer hadden voorgesteld van dit ‘moment of fame’. Paul Kuijt werd ermee geplaagd, dat hij als
enige deelnemer in de categorie 50 – 64 jaar naar huis kon gaan met twee bekers: een prijsbeker en de enorme
wisselbeker.
Tenslotte volgde het vaste ritueel, waarbij het verenigingsbestuur de organisatoren (Ad Littel, Katja Lubina en Pippijn
Wijnhoven) bedankte en Ad Littel vervolgens het hele bestuur bedankte voor hun onmisbare bijdragen aan het
start/finishgebeuren, de jurering en de catering. Omdat dit de dertigste Raadsherenloop was, ontving Ad Littel van
voorzitter Paulien Retèl een erespeldje van onze vereniging als dank voor zijn al vele jaren durende inzet bij de
organisatie van deze loop.

De deelnemers en winnaars
Kleuterloop (de 14e, over 200 meter)
1 Nora Koppe
2 Olivia de Jong
3 Aveline (x)
En Benjamin Koppe, Aimée Schouten,
Berend Schouten en Sid (x)

Dames 12 t/m 49 jaar (5 km)
1 Merel van Gaalen 21:55
2 Femke Ong
25:22
3 Lena Freudenreich 25:57
En Anneloes Kelder (28:20) en Suzanne
van Rijn (geen finish)

Meisjes 6 t/m 11 jaar (2,5 km)
1 Merel
12:50
2 Isabel
14:04
3 Siri
14:10
En Fleur (15:05)

Heren 12 t/m 49 jaar (5 km)
1 Josep Perdrigues 20:50
2 Floris van Gaalen 22:18
3 Maarten Kelder
23:01
En Jasper Renk (27:42) en Cecily Rose
(13:00 op 1 ronde)

Jongens 6 t/m 11 jaar (2,5 km)
1 Elias
10:30
2 Tom
10:40
3 Victor
12:15
En Joël (12:38), Bram (15:25)
en Thijs (18:50)

Heren 50 t/m 64 jaar (5 km)
1 Paul Kuijt
26:30
Heren 65+
1 Ad Littel
2 Ton Staphorst
8
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BUURTNIEUWS
Het Zomerfeest Katja Lubina, foto's Jeroen Hiemstra
De laatste hardlopers waren nog maar net over de finishstreep op het Rozenpleintje toen het Zomerfeest begon met een
kleedjesmarkt. Veel kinderen maakten gebruik van de mogelijkheid om speelgoed dat sinds het begin van de coronacrisis op
zolder lag, maar ook boeken, te klein geworden kleren en andere spullen te verkopen. In het begin liep het nog niet zo’n storm,
maar uiteindelijk zijn veel dingen van eigenaar gewisseld. Van Donald Duckjes tot Sjoelbord, van Tripp Trapp-stoel tot
zelfgemaakte kleine boekjes.

Ook de borrel kwam steeds meer op gang en het was gezellig druk rond de kraam waar de drankjes gekocht konden worden.
Mede hierdoor was de inschrijflijst voor een voorlichting over het gebruik van de buurt-AED (ingang Leidse Houtschool) snel
gevuld.

Om 17:30 uur was het tijd voor de prijsuitreiking voor de Raadsherenloop. De voorzitter van het bestuur, Paulien Retèl, maakte
van de gelegenheid gebruik om Ad in het zonnetje te zetten en hem een onderscheiding van het bestuur op te spelden voor zijn
jarenlange inzet en organisatie van de loop.

Na de prijsuitreiking was het tijd voor het eten. Deze keer niet in de vorm van een barbecue maar verzorgd door Foodtruck ‘De
Burgerbus’. Een authentieke Peugeot J7 uit 1974, bemand door personeel van voormalig restaurant Dartel in Leiden. Er was
keuze tussen drie soorten hamburgers, waaronder een vegetarische, en vers gesneden friet. Aanschuivend bij de foodtruck werd
er verder geborreld en ook aan de houten, ruim opgezette tafels was iedereen druk met elkaar in gesprek.
Toen het langzaam donker begon te worden gingen ook de laatste buurtbewoners naar huis, blij om dit event weer met elkaar te
hebben kunnen vieren.
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BUURTNIEUWS
Hutspotmaaltijd Fagelstraat Marit Timmers, foto's Hans Rohlof en Marit Timmers
Op zondag 3 oktober was het weer zover, de jaarlijkse buurt-hutspotmaaltijd om met elkaar Leidens ontzet te vieren.
Vorig jaar kon het eenmalig niet doorgaan, maar dit jaar stonden de marktkraampjes weer klaar om vele buurtgenoten
te verwelkomen.
De tafelkleden versierden in diverse kleuren de houten geraamten, de stoelen werden aangeschoven, borden, bestek en
drinken tevoorschijn getoverd. Toen verschenen er steeds meer grote pannen waaruit heerlijke geuren opstegen. De
diverse kruidenmixen in de twaalf verschillende hutspotten maakten het weer een waar genoegen om diverse
stamppotten uit te proberen. Twaalf koks en nog veel meer eters schoven aan. Fantastisch om te zien dat een enorme
diversiteit aan buurtgenoten met elkaar komt eten aan lange tafels. Vanuit de hoofdbewoners van de huizen geredeneerd:
van jonge stellen zonder kinderen tot alleenstaande ouderen en alles ertussen in.
Om vanuit twaalf koks winnaars aan te wijzen was ook dit jaar erg
lastig, maar het is de jury toch weer gelukt. Dorien en Robbert wonnen
de KinderStamper. Zij hadden een stamppot gekookt gericht op de
jonge eters. Een stamppot met gehaktbal en appelmoes. De winnaar
van de zilveren vijzel, voor de oriëntaalse stamppot, ging naar Peter en
Annet. Peter en Annet hadden een stamppot Rendang gemaakt, die toch
geen Rendang bleek te bevatten maar wat het wel was wisten de koks
eigenlijk ook niet meer precies, dat moest later nog maar eens in het
recept opgezocht worden. Tot slot reikte de jury de prijs uit waar het
natuurlijk uiteindelijk allemaal om draait. De gouden stamper, die het
afgelopen jaar een opknapbeurt heeft gehad en er weer blinkend uitzag,
ging dit jaar naar Robert de Waal.
Dit jaar kon de jury het niet nalaten om naast al deze prijzen
ook nog een eervolle vermelding te doen. De eervolle
vermelding voor buitenlandse kok die het hutspot koken al
aardig onder de knie heeft ging naar Cecily Roos uit de
Johan de Wittstraat.
Voor en na de prijzenregen renden de buurtkinderen van
uiteenlopende leeftijden weer lekker door de straat en
praatten de volwassenen bij met menig buurtbewoner. Toen
het goed donker was kwam ook de hutspotmaaltijd van 2021
weer tot een einde. Hopelijk allen, weer of voor het eerst, tot
volgend jaar!
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Herinrichtingsplannen voor de Raadsherenbuurt Barbera Kersbergen
De gemeente heeft deze zomer een tweede nieuwsbrief huis aan huis verspreid. Daarin staan de uitslagen van de
enquêtes (onder andere m.b.t. het Rozenplein) vermeld.
Het projectteam van de gemeente maakt op grond van de
enquêtes een keuze voor een advies aan de gemeenteraad. Het
projectteam is nu bezig met het uitwerken van het definitieve
ontwerp. De bedoeling is begin november de werkgroep
Straten en Groen en de bewoners van de Raadsherenbuurt
hierover te informeren. Het definitieve ontwerp, het
beplantingsplan, toelichting en (veel)gestelde vragen kunnen

worden bekeken op doemee.leiden.nl
Op 21 december wordt het definitieve ontwerp vastgesteld in
de gemeenteraad. Het is nog niet duidelijk wanneer fase 2 van
de herinrichting precies begint. Die gaat over de herinrichting
van de Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, Adriaan
Pauwstraat en Paulus Buysstraat.

Annechiens herinneringen Annechien van Zuilen en Marit Timmers
Buurtgenote Annechien van Zuilen neemt ons in een aantal herinneringen mee naar vroegere tijden in de
Raadsherenbuurt en naar WOII. Dit keer haar herinnering aan hoogleraar Sinus Kloeke. Dit was de vader van een
vriendin van haar. Diens verhaal uit de oorlogstijd heeft haar geraakt en ze heeft ook een artikel over zijn verhaal in een
oude krant bewaard.
Wist jij dat in Sint-Michielsgestel tijdens de tweede wereldoorlog burgemeesters, hoogleraren, musici, geestelijken en
advocaten apart gevangen werden gezet als krijgsgevangenen, om het verzet koest te houden? Ik niet. Deze groep werd
door de Duitsers beschouwd als gijzelaars. Belangrijke mensen; het verzet wilde niet verantwoordelijk gehouden worden
voor hun dood. De Duitsers dreigden de groep gijzelaars te doden als het Nederlandse verzet zich niet koest hield. Dit
betekende dat er in 1942 na een (mislukte) aanslag vanuit het verzet in Rotterdam daadwerkelijk vier geïnterneerden
doodgeschoten werden. Verder hadden de gijzelaars relatief veel vrijheid in dit kamp en werden ze betrekkelijk goed
behandeld. De vader van Antje Kloeke, vriendin van Annechien, was een van de hoogleraren die in Sint Michelsgestel
gevangen was gezet.
De hoogleraar uit Leiden had zelf ontslag genomen toen
de Joodse collega’s ontslagen werden en de universiteit
‘genazificeerd’ werd. Met hem deed een aantal collega’s
hetzelfde. Kloeke vond dat het wetenschappelijk instituut
niet meer boven de partijen stond en wilde niets met het
nazisme te maken te hebben. Dat had dus vergaande
gevolgen voor hem en voor zijn gezin, dat het zonder
zijn inkomen te stellen kreeg. De hoogleraar werd
gevangen genomen en als gijzelaar opgesloten in het
kamp in Sint Michielsgestel. Het gezin Kloeke heeft het
de gehele oorlog zwaar gehad om zonder het inkomen
van vader aan eten te komen, maar onder andere met
hulp van studenten uit het verzet lukte dit toch bijna
dagelijks. Eén keer per week kwam er een kistje uit Sint

Gezin Kloeke, foto Archief Annechien van Zuilen

Michielsgestel, met kleding van vader die gewassen en teruggestuurd moest worden. Daar stopte vader Sinus Kloeke af
en toe een broodje tussen.
Na de bevrijding keerde de hoogleraar terug naar Leiden en trad hij weer in dienst van de universiteit. Hij kreeg bij deze
terugkeer de jaren die aan inkomsten gemist waren alsnog betaald.
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90 jaar Volkspark de Leidse Hout Nicole van der Linden
Hoewel de gemeente het 90-jarig jubileum niet bijzonder genoeg vond om er (weer) een boek aan te wijden, was dit 18e
lustrum voor de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout een mooie aanleiding voor een feestje in het park.
Op de gelukkig zonnige zondag 12 september begonnen de feestelijkheden
met een Jubileumloop van 5 kilometer. Ook de atletiekbaan en de andere
sportvelden zijn namelijk onderdeel van het oorspronkelijke plan voor de
Leidse Hout, dat sinds 2009 een gemeentelijk monument is. Ongeveer
dertig deelnemers begonnen met een rondje op de baan en liepen daarna
kriskras door de Leidse Hout. Na afloop ontvingen alle lopers uit het
gevarieerde gezelschap fanatieke en minder fanatieke lopers een
herinneringsmedaille.
Muziek en sfeer
Vanaf 13.00 uur presenteerden allerhande gebruikers van het park zich en
kon het publiek kennismaken met uiteenlopende activiteiten als tango,
(kinder)yoga en dogfrisbee. Op het grote veld was onder begeleiding van
accordeonmuziek volop ruimte om te picknicken en alle bankjes en knusse
plekjes waren de hele middag bezet. Ook bij het Theehuis bleef het nog
lang onrustig...
In het Openluchttheater trad 's middags het Alphens Kozakkenkoor op en
verzorgde 's avonds Collegium Musicum een romantische Weense avond
met muziek van Johan Strauss. Dankzij het zachte weer en de sfeervolle
verlichting was het een bijzondere ervaring in het groenste theater van
Nederland. Bij muziektent de Waterlelie kon er overigens 's middags al
heerlijk meegezongen worden met het Leidse Viswijvenkoor.

Foto VVLH

Informatiekramen
Verspreid door het park stonden verschillende informatiekramen, waaronder een kraam met informatie over de historie
van de Leidse Hout. Want over 90 jaar park is natuurlijk heel wat te vertellen! Bij deze kraam vertrokken de historische
rondwandelingen waarbij, tussen het wandelen
door, stil werd gestaan bij de diverse
monumentale onderdelen van het park, denk
aan de drinkwaterfontein en de brug van
Kraan. Er was ook een kraam met algemene
informatie over de VVLH en daar zijn zeker
twintig nieuwe leden genoteerd! Sinds de
officiële viering van het jubileum op 30 juni jl.
melden zich ook via de dit jaar vernieuwde
website (www.vriendenvandeleidsehout.nl)
nog steeds nieuwe leden en vrijwilligers aan.
Ook de vrijwilligers van de Groengroep en de
zwerfafvalrapers hadden een eigen kraam.
Hier kon onder andere worden geraden
hoeveel mondkapjes er in een maand waren
geraapt (414!). Ook konden bezoekers zelf met
een grijper het park in om zwerfafval te
verzamelen. Er zijn tweeëntwintig (van de
gemeente gekregen) grijpers meegegeven,
zodat mensen in hun eigen omgeving of
tijdens hun vaste wandeling door de Leidse
Hout zwerfafval kunnen oprapen.

Foto Nicole van der Linden

Het was, natuurlijk mede dankzij het mooie weer, een bijzonder geslaagde dag! Leidse Hout, op naar de 100 jaar!
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Buurtinitiatieven Marit Timmers
Helemaal achterin elke editie van de Raadsheer is de minibuurtgids te vinden. Ik las deze voor de eerste keer door en
dacht ‘wat interessant en goed, al deze buurtinitiatieven!’ Een jaar later kwam bij mij de vraag op: ‘Hmmm, naast de
activiteiten van het bestuur en het ontvangen van de Raadsheer zie ik eigenlijk weinig van deze initiatieven; bestaan ze
nog wel?’ Hoog tijd voor onderzoek en extra aandacht voor onze buurtinitiatieven! Aankomende Raadsheren zullen we
steeds twee à drie initiatieven uit de minibuurtgids belichten. Wellicht inspireert dit u tot deelname aan een
buurtinitiatief of tot het oprichten van een nieuw buurtinitiatief.
Diefstal, inbraak, ouderenhulp, onderhoud en
verbouwing en uitwisseling van gereedschap
Dit initiatief in de minibuurtgids is van Rob Grootenhuis. Je
kunt bij hem terecht voor meldingen van diefstal, inbraak,
ouderenhulp, informatie over onderhoud en verbouwing van je
huis en uitwisseling van gereedschap.
Ik vroeg aan Rob hoe vaak hij benaderd wordt en wat hij zoal
doet. Rob geeft aan dat hij ongeveer één keer per jaar
benaderd wordt. Dat lijkt weinig gezien de hoeveelheid
verbouwingen in onze wijk, maar het is toch maar mooi dat hij
er is en dus eens per jaar iemand op weg kan helpen
bijvoorbeeld met welk kleurenpalet in de wijk gebruikt wordt
of voor het uitlenen van bepaald gereedschap.

In de Van Oldenbarneveltstraat zijn overdag op een zomerse
dag van de benedenverdieping laptops en een videocamera
ontvreemd, terwijl de bewoners gewoon boven waren. De
inbrekers waren via de achtertuin gekomen. Ook hier op de
missende artikelen na geen inbraakschade.

Het bijzondere aan de verhalen over deze twee inbraken vind
ik dat dit eigenlijk getuigt van het ervaren van veiligheid van
de bewoners van de Raadsherenbuurt, met (al) die geopende
deuren. Waar helaas af en toe misbruik van gemaakt wordt, zo
blijkt. Daarom is het belangrijk om de inbraken in perspectief
te zien. Laat belangrijke spullen niet vanuit geopende deuren
en ramen vol in het zicht te liggen, maar laat ook zeker de
ervaren veiligheid niet door deze incidenten beïnvloeden.
Verder is het van belang om met elkaar aan buurtpreventie te
Als het om diefstal gaat hoort Rob via via of via Nextdoor
over de diefstal. Hij gaat dan meestal even langs om te horen blijven doen. Als je iets bijzonders ziet, zoals iemand die een
balkon aan het beklimmen is, spreek die persoon daar dan op
en te zien wat er gebeurd is en wat er is gestolen. Er is een
aan en maak opzichtelijk een foto hiervan. Dit kan je
register dat hij hierover al jarenlang bijhoudt. Zo kunnen we
bijvoorbeeld ook doen van nummerborden van voertuigen
zien of het aantal inbraken omhoog gaat, of het aantal
waar spullen in worden geladen, waarvan je je afvraagt ‘is dat
inbraken in onze buurt aan bepaalde seizoenen of maanden
wel pluis?’ Uit onderzoek van CBS blijkt dat als
gelinkt is en of het aantal inbraken met name in bepaalde
buurtbewoners dit soort gedrag vertonen, de buurt door
straten gebeurt of in de gehele wijk. Ook de manier van het
inbrekers als ‘onveilig’ wordt verklaard en ze de wijk eerder
binnenkomen in een woning verandert in de loop van de tijd
en ook welke producten er met name gestolen worden. Voor de links laten liggen. De pakkans speelt hierin een grote rol. Als
buurtbewoners aanwezig zijn door bijvoorbeeld in de wijk
deadline van deze Raadsheer is het mij niet meer gelukt om
rond te wandelen of in de voortuin wat de drinken, sociaal
een kijkje te nemen in dit register, maar voor de volgende
betrokken gedrag vertonen richting hun medebuurtbewoners
Raadsheer zal ik Rob vragen of we wat statistieken uit dit
register kunnen opnemen in de Raadsheer. Toch interessant om en zich bij bijzonderheden uiten, vergroot dit de pakkans en
te weten waarvoor onze buurt in zwang is, niet waar, of dat het verkleint dit de aantrekkelijkheid van de wijk voor inbrekers.
slechts om incidenten gaat en onze buurt eigenlijk hartstikke
Ouderenhulp
veilig is.
Tot slot ouderenhulp. Ook hier is in onze wijk nauwelijks
vraag naar, maar als er een vraag is, weet Rob dan te vinden!
Inbraken
Na het registreren In de tijden van corona is er een oproep geweest om
boodschappen te doen voor oudere of zieke buurtbewoners. Er
van wat
zijn vele aanbiedingen geweest van wijkbewoners die wilden
feitelijkheden
helpen, maar er is maar één buurtgenoot geweest die om hulp
vraagt Rob ook
gevraagd heeft. Er is een grote kans dat het vragen om de hulp
of de bewoners
aangifte hebben van een relatief vreemde (uit de buurt) als een grote drempel
gedaan. Meestal ervaren wordt, want in mijn ervaring kan iedereen wel eens
hebben ze dat al hulp gebruiken en hulp bieden geeft mensen altijd een
fantastisch gevoel. Volgens mij biedt dit initiatief nog veel
gedaan. Als dit
niet het geval is kansen. Hopelijk zullen we in de toekomst eerder om hulp
dan raadt hij aan vragen aan buurtbewoners, deze hulp als fijn ervaren en
om dit wel te doen, al is het maar voor de statistieken. Vroeger dankbaar aanvaarden en zo andere wijkbewoners de
heeft Rob ook wel eens contact gehad met de wijkagent. Dit is gelegenheid bieden om een goed gevoel te krijgen doordat zij
de laatste jaren niet meer nodig geweest. Bijzondere inbraken hulp kunnen bieden.
die hem zijn bijgebleven betreffen twee inbraken waarbij
Het zou misschien helpen om dit niet enkel tot ‘ouderen’ te
vrijwel geen inbraaksporen zijn achtergelaten. In de Van
Ledenberchstraat is overdag het balkon beklommen waar een beperken, want wanneer ben je ‘oud’? Dus trek het vooral
deur openstond en toen is een laptop gestolen waarop een
breder en zie ook mogelijkheden om anderen hulp te laten
dissertatie stond. Voor de eigenaar dus niet alleen materiële
bieden als je een keer omhoog zit met vervoer, als je ziek
schade, maar met name de schok van de verdwenen dissertatie bent of als je ergens niet uitkomt; wees creatief.
waar vele uren werk in zat.
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Leeskring De Raadsheer
In de minibuurtgids trof ik ook Leeskring De Raadsheer aan. Via de contactpersoon van de leeskring, Rita de Coursey, kreeg ik
de contactgegevens van leeskring-lid Lida Jansen. Ik ben bij haar op de thee geweest voor een interessant gesprek over
Leeskring De Raadsheer 1. Let op, ik zet er bewust een nummer achter, want deze leeskring is al jaren razend populair en
eigenlijk continu (te) vol. De verwachte Leeskring De Raadsheer 2 is tot op heden uitgebleven, maar neem vooral dit initiatief.
Je kan altijd contact opnemen met Leeskring De Raadsheer 1 als je geïnspireerd bent geraakt en meer wil weten over hoe je
een leeskring start en hoe leeskringen elkaar kunnen helpen.
Lida vertelt dat in de huidige leeskring negen leden vol enthousiasme boeken lezen via de Probiblio-methodiek, die wordt
aangeboden door de bibliotheek. Twee afgevaardigden uit de leeskring kruisen elk jaar uit een lijst van meer dan 300 boeken,
die door de bibliotheek wordt aangeboden, zo’n 25 boeken aan die de leeskring interessant vindt. Uit die lijst krijgt de
leeskring dan telkens een van deze boeken toegewezen die de leeskring in zevenvoud op kan halen in een koffer, met naast de
boeken een naslagwerk over het boek, bijvoorbeeld achtergrondinformatie over de schrijver. U begrijpt het al: zeven boeken
voor negen leden betekent het doorgeven van een boek als je het uit hebt. Soms schaffen leden het boek ook zelf aan. Door het
aantal aangeboden boeken per leeskring, maar ook gezien de ruimte in huis wordt negen leden per leeskring wel gezien als een
maximum aantal leden. Zeven leden is natuurlijk ideaal, en vanaf ongeveer drie leden ontstaan interessante gesprekken, dus dat
wordt wel als minimum gezien.
Leeskring De Raadsheer 1 kent een behoorlijk professioneel karakter, maar kenmerkt zich door de informele meetings. Er
wordt een jaaragenda gemaakt met meetings, zodat iedereen deze ruim van tevoren weet. Eens in de zes weken op
donderdagavond komt de leeskring bijeen tussen 20:00 uur en grofweg 21:30 uur. Voorbereid door één lid bespreekt de
leeskring een boek dat door alle leden voorafgaand aan de meeting is gelezen. De meetings beginnen met even bijkletsen,
waarna een rondje initiële reacties wordt gemaakt. In dit rondje vertelt iedereen kort wat hij/zij van het boek vond, zonder dat
de rest van de leden hier een reactie op geeft.
Daarna vindt een introductie van het boek plaats door degene die het boek in het bijzonder heeft voorbereid, gevolgd door het
bespreken van recensies en een discussie over wat men in het boek gelezen heeft, wat is bijgebleven en waarom. Het bespreken
van de boeken op deze manier wakkert de nieuwsgierigheid aan. Er zijn diverse leden geweest die na afloop van de leeskring
een boek herlezen hebben of toch een boek uit hebben kunnen lezen waarin zij ergens halverwege gestrand waren.

IJzersterke combinatie
Er zijn ook leeskringen die vragenlijsten afwerken per boek. Dat doet Leeskring De Raadsheer 1 niet. Per jaar leest de
leeskring grofweg zeven boeken uit de lijst van 25 aangekruiste boeken. Voor de zomervakantie sluit de leeskring het
leeskringjaar af door met elkaar te eten. De Leeskring De Raadsheer 1 zorgt voor inspiratie vanuit en door de boeken en voor
leuke contacten met wijkbewoners. Deze ijzersterke combinatie zorgt voor een boeiende avond met veel plezier en nog genoeg
stof tot nadenken in de dagen die volgen.
Om een inkijkje te geven in wat voor boeken er zoal gelezen worden heeft Lida de zeven boeken opgezocht die het afgelopen
jaar gelezen en besproken zijn: Alle tijd – Ronald Giphart, Kindsoldaat – Oscar van den Boogaard, Dit is mijn moeder –
Tommy Wierenga, Het einde van de eenzaamheid – Benedict Wells, Kes – Barry Hine, De middelste dag van het jaar – Maria
Stahlie, De jonge Rembrandt – Onno Blom.
Dan vraagt u zich natuurlijk af wat de samenstelling van de huidige leeskring is. Wel, daar zal ik u tot slot het een en ander
over vertellen. Op dit moment bestaat de leeskring volledig uit vrouwen. Er is nog één dame die werkt en de rest is druk
gepensioneerd. Druk gepensioneerd zijn zij, want ze hebben allen behoorlijk veel activiteiten die ook zeker als werk gezien
kunnen worden. Alleen dan volledig vrijwillig, volledig passend in het thema van deze Raadsheer. Vroeger zijn er ook mannen
lid geweest van de leeskring. Sterker nog het zijn twee heren geweest (Jac Peeters met in zijn kielzog Bram van der Loeff) die
het initiatief tot oprichting van de leeskring genomen hebben. Doch het
is in de loop van het meer dan dertigjarige bestaan van de leeskring
steeds meer een vrouwengezelschap geworden.
Hopelijk biedt dit prachtige buurtinitiatief stof tot nadenken en literaire
inspiratie, ook voor eenieder die niet in Leeskring De Raadsheer 1 zit.

In de volgende Raadsheer staan weer enkele buurtinitiatieven in de
schijnwerpers. Mocht jij een buurtinitiatief hebben dat nog niet in
de minibuurtgids vermeld staat, of een buurtinitiatief hebben
waarvoor je leden zoekt? Neem dan vooral contact op met de
redactie!
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Tennisclub De Leidse Hout bestaat 75 jaar Hans Rohlof
Het 75-jarig bestaan van de tennisclub in onze buurt is in ieder geval aan de leden niet ongemerkt voorbij gegaan. De
jubileumactiviteiten hebben veel belangstelling van de leden getrokken. Ook heeft een speciale redactie een glossy uitgave van
de zogenaamde Gravelflyer gemaakt, het blad van de club.
Op 15 juli was een historisch toernooi met een barbecue georganiseerd. Vanaf 30 augustus
tot en met 11 september was een speciale uitvoering van het onderlinge toernooi. Op 3
september was de officiële receptie. En tenslotte was er op 11 september een spetterend
lustrumfeest, dat gelukkig kon doorgaan. Het werd georganiseerd door de Party Pigs, een
illustere groep die in het verleden ook feesten op de club heeft georganiseerd. De helft van
de bezoekers was daar in tenniskleding, om tussendoor nog een balletje te kunnen slaan, de
andere helft in uitgaanskledij. Op 6 november zal het jubileumjaar worden afgesloten met
een activiteit voor de jeugd.
De tennisclub heeft een mooie geschiedenis en is erg met onze buurt verbonden. In de
eerste jaren was het een club voor alle Leidenaren en Oegstgeesters, eenvoudig omdat er
geen andere tennisclub was. Geleidelijk is het meer een club geworden van de buurt,
hoewel ook nog veel leden van (ver) buiten de buurt komen. De club werd in 1946
opgericht, maar vóór die tijd waren er ook al tennisbanen op dezelfde locatie, zoals in de
Gravelflyer te lezen valt. Tennisclub de Leidsche Hout kende goede spelers en had
interessante toernooien, hoewel het als tamelijk kleine club weinig echte toptennissers kon
behouden. De club is altijd wel een echt familiepark gebleven, met meerdere generaties die
er met veel plezier hebben gespeeld en nog steeds spelen. Dankzij de sterke trainers werden en worden er wel technisch goede
tennisspelers gevormd. Uit de geschiedenis van de club zijn er prachtige verhalen naar voren gekomen: de banen als
schaatsplekken in de winter, Rietje en Nico Brands, die jarenlang als beheerder van het clubhuis hebben gewerkt, de
kampeeractiviteiten voor de jeugd, de sjoel- en bridge-avonden. Een rijke geschiedenis met veel actieve leden betekent nog
niet direct een rijke toekomst. Sterk genoeg is de organisatie van de club nog steeds in goede handen en zijn er voldoende
leden actief om zowel voor de senioren als de junioren een prettige spelomgeving te kunnen bieden. Frank Manders, de huidige
voorzitter, spreekt van een vereniging waar het recreatieve aspect op de voorgrond staat. Maar recreatieve tennissers willen ook
graag winnen, dat blijkt wel uit de vele verschillende clubjes die op de baan staan. En uit de wekelijkse clubavond op
maandagavond, waar combinaties worden gemaakt van sterke en beginnende leden die tegen elkaar spelen.
Het huidige leeftempo levert wellicht minder vrije tijd op, maar een partijtje op de tennisbaan is een heerlijke onderbreking van
ons hectische bestaan. En er is altijd tijd voor een borrel achteraf.
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THEMA – VRIJWILLIGERSWERK
Buurtbewoners en hun vrijwilligerswerk De redactie
De redactie vroeg zes buurtbewoners naar hun invulling van het thema vrijwilligerswerk. Hieronder vindt u de eerste
twee bijdragen, genoteerd door Katja Lubina en Martine de Jonge.
Wie ben je?
Christien Kellenaers

Hoe ben je begonnen?
Ik heb een keer een briefje gezien dat de
Luisterlijn meer vrijwilligers nodig heeft.
Wat doe je?
Sinds ik gestopt ben met werken als
Ik ben vrijwilliger bij de Luisterlijn
psycholoog in de hulpverlening mis ik het
(https://www.deluisterlijn.nl/). De Luisterlijn is contact met mensen. Het is voor mij een mooie
er voor mensen die behoefte hebben aan een
manier om mijn beroepsvaardigheden toe te
vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van passen. De Luisterlijn is trouwens altijd op
de week per chat en 24/7 per telefoon (088zoek naar vrijwilligers; je hoeft geen ervaring
0767000).
in de hulpverlening te hebben. Gewoon een
luisterend oor van een medemens. En je begint
met een leuke interessante training.
Sinds wanneer?
Juli 2020.
Wat geeft je voldoening?
Dat de mensen die ik spreek heel dankbaar zijn
Waarom doe je dit?
dat de Luisterlijn bestaat. Het gevoel dat je
Ik kwam bij de Luisterlijn omdat ik naar een
echt iets kan bijdragen. De Luisterlijn voorziet
manier zocht hoe je ook in corona-tijden
mensen kunt helpen. Er zijn heel veel mensen echt in een behoefte.
die behoefte hebben aan een gesprek. Ik vind
het een heel mooi initiatief; er is altijd iemand Hoeveel tijd kost het je?
Vier uur per week; je kunt zelf je tijden kiezen.
bereikbaar.
Eén keer in de maand heb je een nachtdienst. Foto Frans van den Broek

Wie ben je?
Quint Menken (47). Ik woon met mijn vrouw
Irene en kinderen Klaas (10), Wies (8) en Flip
(6) aan de Van Slingelandtlaan.

Eigen foto

Hoe ben je begonnen?
Ik dacht: ik ben goed in het geven van
praktische hulp. Maar ze hadden dringend
behoefte aan maatschappelijk begeleiders. Dan
Wat doe je?
moet je ook administratieve dingen regelen en
Voor Vluchtelingenwerk Oegstgeest werk ik
daar ben ik eigenlijk niet zo goed in, maar ik
als maatschappelijk begeleider. Ik begeleid drie zet me ertoe en dan heb je het zo te pakken.
statushouders vanaf het moment dat ze een
huis toegewezen krijgen. Dat begint bij het
Hoeveel tijd kost het je?
aanvragen van een uitkering, tot het regelen
Een dag per week. Gelukkig ben ik flexibel in
van internet en het voor zo min mogelijk geld mijn werkuren. Want het leuke is, dit gaat
zorgen voor de inrichting. Ik begeleid twee
tussen alles door. Pas kreeg ik om 6 uur ‘s
Syrische mannen en een man uit Zuid-Soedan ochtends een appje van één van de mannen, die
die een gezin heeft met vier kinderen. Ook
ondraaglijke pijn had. We zijn samen naar de
draai ik spreekuur voor alle vluchtelingen in de dokter gegaan en hij bleek een niersteen te
omgeving; daar heb ik al allerlei verschillende hebben.
nationaliteiten geholpen.
Wat geeft je voldoening?
Sinds wanneer?
De dankbaarheid, al toont iedereen dat op zijn
Mei 2019. Ik ben inmiddels één van de vaste
eigen manier; daar moet je doorheen leren
krachten in Oegstgeest.
prikken. En het is super interessant om een
kijkje in hun leven te krijgen. Het worden een
Waarom doe je dit?
soort vrienden, ik heb nu een multiculturele
Ik wilde niet alleen geld doneren, maar ook
kennissenkring. Bij twee mannen heb ik al
mijn tijd aan een goed doel geven. In mijn
gegeten, fantastisch lekker eten. Eén van hen,
werk ben ik met grote bedragen bezig, dat is
de jongere Syrische man, vroeg me specifiek
ook wel kapitalistisch. Wij hebben het heel
om mijn vrouw en kinderen mee te nemen. Hij
goed en zoveel mensen hebben een rampzalig kon zo goed met mijn kinderen omgaan, ging
leven; ik wilde daar wat voor doen. Ik vroeg
met ze stoeien en armpje drukken. Toen besefte
me af: wie hebben het het allerslechtst? Zo
ik: dat heb je gewoon gemist.
kwam ik uit bij vluchtelingen.
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Onze buurt-AED Martine de Jonge-Voskuil, met medewerking van Kirsten Kortekaas
We hebben sinds kort een AED in onze buurt. Je hoopt hem nooit nodig te hebben, maar als je hem nodig hebt, kan hij je
leven redden. Of dat van je partner of buurman. Een AED, oftewel een Automatische Externe Defibrillator, is een
apparaat dat bij een hartstilstand een elektrische schok kan afgeven om het hartritme te herstellen. Aangezien bij een
hartstilstand iedere seconde telt, kan een AED in onze buurt levens redden.
In de ALV van 2019 is besloten om de opbrengst van OPA (de
Oud Papier Actie, waar we tot voor kort als buurt geld mee
inzamelden), te besteden aan een buurt-AED. Het bestuur heeft
in samenwerking met de Leidse Houtschool ervoor gezorgd dat
de AED die binnen in de school hing, nu aan de buitenkant van
het gebouw hangt, naast de ingang. De AED is nu dag en nacht
toegankelijk met een code. Deze code is zo gekozen dat iedere
buurtgenoot hem kan onthouden: 2334.

Foto Martine de Jonge

Waarom is een buurt AED belangrijk?
Kirsten Kortekaas (35) is cardioloog in het LUMC. Met haar
man Johann en hun drie kinderen woont ze in de Johan de
Wittstraat. Ze is voorstander van de buurt-AED: “We weten dat
de overlevingskansen veel beter zijn als iemand gereanimeerd
wordt en een AED gebruikt wordt. Daarbij is de kwaliteit van
leven erna dan ook veel beter. Geregeld zien wij patiënten bij
wie de omstanders niet begonnen zijn met reanimatie. Dat is
funest voor het brein.”

Zo’n 300 Nederlanders per week krijgen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis, waarvan 70% in en rond het huis.
Directe hulp, dat wil zeggen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 6 minuten, is erg belangrijk. Zo’n 60% van de
omstanders start met reanimeren in afwachting van de komst van de ambulance. Omstanderreanimatie verdubbelt de
overlevingskans!
Dit was ook het geval bij mijn (Martine) eigen vader. Drie jaar geleden kreeg hij een hartstilstand. Thuis op de keukenvloer
zakte hij in elkaar. Gelukkig was mijn moeder er en had zij een reanimatiecursus gevolgd. Meer dan 7 minuten heeft zij mijn
vader hartmassage gegeven, tot de ambulance kwam. Een schok van de AED van de ambulance bracht het hart van mijn vader
weer op gang. En het klopt nog steeds.
Wat doet een AED
Kirsten: “Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en
chaotisch elektrisch geprikkeld, waardoor ze niet meer normaal samenknijpen en er dus geen bloed wordt rondgepompt. Dit
heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten met een elektrische schok om het weer normaal te laten
kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.”
Hoe herken je een hartstilstand?
Kirsten: “Bij een hartstilstand is het slachtoffer bewusteloos en reageert hij/zij niet op aanspreken en schudden. Het slachtoffer
ademt niet meer of niet meer normaal (zoals een snurkende ademhaling of als een 'vis op het droge').”
Wat doe je dan?
Als je denkt dat iemand een hartstilstand heeft, moet je gelijk handelen. Hoe sneller, hoe groter de kans dat iemand overleeft.
Het brein kan gemiddeld maar vijf minuten zonder bloedtoevoer, daarna beginnen hersencellen af te sterven.

Volg deze stappen:
1. Check of de omgeving veilig is voor jou en het slachtoffer
2. Kijk of het slachtoffer reageert. Schud voorzichtig aan de schouders en vraag (luid): “Gaat het?”
3. Bel 112. Vraag een omstander om de AED te halen. Als je alleen bent, blijf dan bij het slachtoffer. In dat
geval haal je dus niet de AED. Volg de aanwijzingen van de 112-centralist op
4. De centralist zal je instructies geven om de ademhaling van het slachtoffer te checken en te starten met de
hartmassage en mond-op-mond beademing
5. Zet de AED aan zodra deze aanwezig is. De AED praat tegen je. Je kan deze instructies gewoon volgen.
Blijf reanimeren tot de hulpdiensten het overnemen
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Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas van het slachtoffer moet plakken. Als dat gebeurd is analyseert de AED het
hartritme en je krijgt precies te horen wat je moet doen: doorgaan met reanimeren of op de knop drukken om een schok toe te
dienen.

Foto Hartstichting

Wie kan de AED gebruiken?
Kirsten: “Iedereen kan een AED gebruiken, ook al heb je geen cursus gevolgd. Mensen ervaren soms terughoudendheid om te
reanimeren, maar je kunt er geen kwaad mee doen. Het ergste is dat je een paar ribben kunt breken bij iemand, maar dat is van
latere zorg. Want als je niets doet, gaat iemand dood. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en geeft alleen een
schok als dat zinvol is. De AED is ook te gebruiken voor kinderen. Het is overigens wel beter om een reanimatiecursus te
volgen, zodat je weet en oefent met wat je moet doen in zo’n situatie. Als je dan een keer echt moet reanimeren en een AED
moet gebruiken, geeft dat zekerheid en gaat er geen kostbare tijd verloren.”
De AED kan ook worden gebruikt door burgerhulpverleners. Dat zijn mensen in de buurt die een reanimatiecursus hebben
gevolgd en zich hebben geregistreerd bij hartslagnu.nl. Zij worden opgeroepen door 112 als er in hun omgeving een
hartstilstand plaatsvindt, omdat ze soms eerder arriveren dan de ambulance.
Zelf heb ik na de hartstilstand van mijn vader een reanimatiecursus gevolgd en ik ben nu burgerhulpverlener. Ik word
regelmatig opgeroepen, al was dat tot op heden zo ver uit de buurt dat de ambulance altijd sneller was. Eénmaal ben ik
opgeroepen om de AED te halen in de De Kempenaerstraat en die naar iemand aan de Wassenaarseweg te brengen. Dat kostte
veel tijd. Als ik nu opgeroepen word, ben ik veel sneller ter plaatse met de AED, omdat die nu in de buurt hangt.
Hoe groot is de kans van slagen?
De overlevingskans is met name afhankelijk van de snelheid en deskundigheid van de hulp, het kunnen gebruiken van een
AED, de onderliggende oorzaak van de hartstilstand, de leeftijd en gezondheid van het slachtoffer. Voornamelijk door de komst
van de AED is de overlevingskans om een hartstilstand te overleven de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld. De kans
op overleven is volgens de Hartstichting tegenwoordig 20-25%.
Kirsten: “Mensen denken vaak dat je een kasplantje wordt na een hartstilstand, maar dat is niet het geval. 90% van de
slachtoffers die een reanimatie overleven, verlaat het ziekenhuis in een redelijk tot goede neurologische conditie. Wel is het
goed om na te denken of je gereanimeerd wilt worden. Als je dit niet wilt, overleg dit dan met je naasten en je huisarts.”
Ook mijn vader is goed hersteld. In de afgelopen jaren heeft hij twee boeken geschreven en vrijwilligerswerk gedaan. En wij
hebben extra genoten van alle etentjes, feestdagen en vakanties waar hij bij kon zijn.

Voorlichting reanimatie en AED
Binnenkort organiseren we in de buurt een voorlichting over reanimatie en het gebruik van de AED. Cardioloog
Kirsten Kortekaas zal deze voorlichting geven. De datum wordt bekend gemaakt via Nextdoor. Wil je erbij zijn?
Geef je dan op via martinevoskuil@hotmail.com
Cursus reanimeren
Verschillende organisaties organiseren een reanimatiecursus van een avond: zie www.Taskforceqrs.nl (meest
voordelig en dichtbij), Activite of het Rode Kruis.
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De vier voordelen van vrijwilliger zijn Nicole van der Linden
In een bepaalde fase in je leven ben je heel druk. Je baan, je relatie, je kind(eren) en de hobby's, je huis en je familie/vrienden
vragen al je aandacht en tijd. Je bent 's avonds na het eten en opruimen moe en de weekenden heb je nodig om, naast
boodschappen doen en wassen en strijken en stofzuigen, even lekker bij te komen en niets te hoeven. Vrijwilligerswerk? Je hebt
nog niet eens tijd om er aan te denken!
In de fase daarna merk je dat er veel meer vanzelf gaat en dat
vooral je kind(eren) je minder tijd kost en dat je tijd
overhoudt. Dan ga je nadenken over het invullen van die tijd.
En dan valt je ineens op dat er best vaak een beroep wordt
gedaan op mensen voor allerlei vrijwillige diensten. Dit kan
iets zijn waar je helemaal geen verstand van hebt maar waar je
best eens iets meer van wilt weten of juist iets waar jij heel
handig in bent, maar waar anderen behoefte aan hebben.

Toen ik net begon als vrijwilliger bij de OMD had ik een eigen
winkeltje. Dat liep niet goed genoeg om een inkomen aan over
te houden, dus ik ging er werk naast doen, o.a. lesgeven bij het
ROC. Vlak nadat ik daar op gesprek was geweest kwam ik de
directeur tegen terwijl ik toezichthouder was bij het Volkshuis.
Ik denk wel dat hij dat positief heeft opgevat. En ik vond het
ook leuk om hem ergens anders dan in de kantooromgeving
tegen te komen.

1. Vrienden maken
Toen ik in die fase was beland zag ik op een dag een oproep
voor vrijwilligers voor de Open Monumentendagen (OMD)
Leiden. Ik kende dat fenomeen wel, maar was me er niet van
bewust dat dit bijna volledig door vrijwilligers wordt gerund.
Je maakt sowieso vaak gebruik van allerlei voorzieningen die
je aangeboden worden zonder je te realiseren wie dit mogelijk
maakt. Iets doen rondom die dagen leek mij wel leuk, dus ik
meldde me daar voor aan. Wat ik me toen niet realiseerde is
dat het leven van een vrijwilliger bij de OMD niet alleen maar
uit dat ene weekend in september een paar uurtjes toezicht
houden bij een monument bestaat. Nee, want in mei is er een
vrijwilligersbijeenkomst, je hebt vaak ook een avond
voorbereiding op locatie en er is een borrel voor de
vrijwilligers. Nu zullen mensen die mij kennen dit misschien
niet geloven, maar ik ben eigenlijk best verlegen. En dan moet
je elke keer naar zo'n bijeenkomst waar je nieuwe mensen
ontmoet en waar je mee moet praten. Tijdens je 'dienstje' is dat
niet erg, want dan heb je een taak! Maar bij die andere
gelegenheden, tja, best wel lastig. Het zijn allemaal heus lieve
mensen, maar we kennen allemaal wel dat gevoel dat je op een
borrel rondloopt waar iedereen elkaar lijkt te kennen en dat jij
vriendelijk glimlachend richting de uitgang loopt om dan thuis
nog maar een wijntje te nemen....

Het kan voorkomen dat je tijdens de OMD in een privéwoning
komt te staan als toezichthouder. Het is geweldig dat die
mensen hun huis openstellen. Zo was een van mijn eerste
adresjes aan het Plantsoen in een pand gelijk aan dat van Eelco
en Janneke Brinkman. Er was toen een kok die voor een aantal
acteurs een diner klaarmaakte in de stijl van rond 1900. Dit
was heel bijzonder.
In een andere privéwoning (die van Alexander Geertsema, de
huidige voorzitter van de OMD) aan het Rapenburg kwam ik
een aantal buurtbewoners tegen. Ook altijd leuk! De dochters
serveerden thee en cupcakes in de tuin. En naar later bleek
stonden daar op die zelfde dag twee van de dames die ik
hiervoor noemde en waar ik nu bevriend mee ben.
Voordeel 2: je komt mensen tegen op onverwachte plekken.
En je weet maar nooit waar dat goed voor is!

3. Vaardigheden leren
Een beetje toezicht houden dat kan iedereen. Denk je! Als je
dat nooit eerder gedaan hebt, ben je echt niet voorbereid op
mensen die toch die trap op gaan of dat gangetje in lopen, ook
al staat er duidelijk dat dat niet de bedoeling is. Mensen lezen
niet of denken dat zij daar wel heen mogen (waarom?), of
O.k., dat is dus niet het belangrijkste, maar ik vond het wel
weten niet dat je er voor moet reserveren. Je leert dus heel snel
heel leuk toen ik na een aantal jaar via een ex-collega, die ook (helaas) ook mensen te corrigeren. Tegenwoordig en zeker na
vrijwilliger bleek, en haar buurvrouw en twee andere
de coronaperiode is iedereen er aan gewend dat alles via een
loslopende dames waar zij op de borrel mee in gesprek waren tijdslot gaat, hopelijk helpt dat ook bij dit soort evenementen.
geraakt, een vast OMD-groepje had. Dat is toch even wat
Laat je daar trouwens niet door afschrikken, je bent echt niet
gezelliger en nu zien we elkaar buiten de OMD ook nog
de hele tijd aan het corrigeren, maar het hoort er wel bij.
regelmatig, een leuke bijkomstigheid!
Na een aantal jaar toezicht houden leek het mij leuk om iets
Voordeel 1: aan vrijwilligerswerk kan je nieuwe
meer inhoudelijk te doen, bijvoorbeeld rondleidingen te geven.
vrienden/vriendinnen overhouden.
Als je iets meer weet te vertellen over een pand neem je een
groepje mensen mee en sta je zelf niet de hele tijd op een plek.
2. Mensen ontmoeten/netwerken
Toevallig net in het jaar dat ik dit had bedacht werd door de
Bij de verschillende bijeenkomsten kom je de vaste krachten
Nationale Stichting Open Monumentendagen een workshop
van de organisatie natuurlijk ook tegen. Dit zijn al een aantal 'Rondleiding geven' georganiseerd in Den Haag (in een
jaar dezelfde mensen, dat is prettig. Ze komen ook op jouw
prachtig pand aan de Koninginnegracht waar wij ook nog
locatie om spullen (vlaggen, toegangskaartjes e.d.) te brengen rondgeleid werden!). Het was op een werkdag, maar ik heb
en op te halen en om de lunchpakketten te brengen. Of ze
vrij genomen en ben die workshop gaan volgen. We kregen
komen zomaar even kijken hoe het gaat. Ook wethouders en
daar veel nuttige tips die ik nog steeds toepas.
de burgemeester maken meestal een rondje langs een aantal
monumenten en de raadsleden geven rondleidingen door het
Voordeel 3: ik heb nieuwe vaardigheden geleerd en die pas ik
stadhuis.
ook toe.
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4. Je komt nog eens ergens
Ik heb al in veel mooie panden mogen staan, en wat nog leuker is, een kijkje
achter de schermen mogen nemen. Tijdens de informatieavond van jouw
pand kom je op plekken waar het publiek niet komt. Ook de
informatiebijeenkomsten vinden plaats op bijzondere locaties, de laatste
keer was dit in het Pesthuis op de eerste dag dat dit na de lockdown weer
mocht. Hoe toepasselijk! Naast mijn 'eigen' pand probeer ik ook altijd nog
minstens een ander monument te bezoeken. Zo heb ik onder andere het
Rijnlandshuis, Ars en de gymzaal ernaast aan het Pieterskerkhof al eens
bekeken. Dit jaar heb ik rondleidingen gegeven in de Vergulde Turk, een
pand dat onderdeel is van het voormalige V&D-gebouw. Ik was daar ook
nog niet eerder geweest.
Voordeel 4: je komt op meer unieke plekken.
Los van alle genoemde voordelen is het gewoon hartstikke leuk om in je
eigen stad met ons gezamenlijk erfgoed bezig te zijn!
De Open Monumentendagen zijn elk jaar in het tweede weekend van
september, dus nu net achter de rug. Maar als ik je enthousiast heb kunnen
maken om je ook aan te melden als vrijwilliger kan dat nu meteen via
https://openmonumentendagenleiden.nl/nl/vrijwilligers Dan kun je volgend
jaar het hele programma meemaken.
Tot ziens op de borrel!
PS. Dit artikel gaat over de Open Monumentendagen, maar de vier
voordelen gelden natuurlijk net zo goed voor allerlei andere
vrijwilligersorganisaties.
Foto Nicole van der Linden

Weetjes over vrijwilligerswerk Kiki Breet
Wist je dat:
✔

Bijna de helft van de Nederlanders van 16 jaar en ouder vrijwilligerswerk doet?

✔

De meeste vrijwilligers in de leeftijdsgroep 35-45 jaar zitten?

✔

Er een positieve link bestaat tussen gezondheid en het doen van vrijwilligerswerk?

✔

Jongeren zich het vaakst inzetten op een sportvereniging?

✔

Het 10 november de dag van de mantelzorg is?

✔

De verdeling man/vrouw bijna gelijk ligt?

✔

Vrijwilligerswerk iemand met een uitkering niet ontslaat van de verplichting tot solliciteren op betaald werk?

✔

Vrijwilligers in de meeste gevallen hun VOG gratis
kunnen aanvragen?

✔

Een vrijwilliger een belastingvrije vergoeding van
maximaal 180 euro per maand kan krijgen?

✔

Er websites zijn waarop vacatures voor vrijwilligerswerk
staan?
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Buurtbewoners en hun vrijwilligerswerk De redactie
De redactie vroeg zes buurtbewoners naar hun invulling van het thema vrijwilligerswerk. Hieronder vindt u de volgende
twee bijdragen, genoteerd door Kiki Breet en Paula Werner
Wie ben je? Luuk Aelvoet, 64 jaar

maar ik zie ze niet buiten dit werk om.

Wat doe je?
Ik werk als vrijwilliger bij zes groepen die
zich met groenonderhoud bezig houden,
te weten Het Zuid-Hollands Landschap,
de Leidse Hout groengroep, Oud
Poelgeest, Stichting Groen Cronesteyn,
WAN-groep en Cultuurhuis De Paulus.

Zou je nog ergens anders willen
werken?
Ik zou heel graag dit werk willen doen op
de begraafplaats Groenesteeg, dat vind ik
zo’n prachtige plek. Helaas valt dat werk
op een dag waarop ik al werk heb.

Hoeveel tijd kost het je?
Ik ben er minimaal tien uur per week aan
kwijt, maar soms ook wel dertig uur of
Waarom doe je dit?
meer. Het wisselt een beetje per seizoen.
Ik werd negen jaar geleden
Voor de meeste groepen werk ik om de
arbeidsongeschikt door hartproblemen. Ik week een dagdeel, voor een groep elke
wilde wel iets doen en heb bewust voor
week en voor een groep eens per maand.
werken in de natuur gekozen. Het is
Deze bezigheden zijn nu eigenlijk mijn
fysiek werk en het geeft mij rust. Het is
nieuwe werk geworden en mijn eigen tuin
leuk om met dezelfde mensen te werken, komt als laatst aan de beurt!
Sinds wanneer? Sinds 2015

Foto Kiki Breet

Wie ben je? Paula Werner-Veijgen, steeds bijleert. Maar ook dat je bijzondere
gepensioneerd docente Frans.
ontmoetingen en ervaringen hebt. Zo zat ik
laatst opeens in een Belgisch Franstalig tvWat doe je?
programma. Ik dacht dat ik alleen een
Ik ben stadsgids bij Gilde Leiden. Misschien rondleiding zou doen in het Frans, maar kreeg
zien jullie me wel eens met een rood jack aan en microfoontje opgespeld en moest mijn
in de stad lopen.
verhaal in de camera vertellen.
Waarom doe je dit?
Ik vond het altijd erg leuk om groepen
scholieren uit allerlei landen rond te leiden.
Bovendien wil ik mijn talenkennis benutten en
heeft geschiedenis mijn interesse. Zelfs als
geboren Leidse moest ik aardig wat nieuwe
feitjes en weetjes leren. Bij het Gilde krijg je
een degelijke opleiding. Nu heb ik alweer vele
jaren ervaring, begeleid ik nieuwe gidsen,
verzorg
presentaties
en
beheers
themawandelingen waaronder de Pilgrims,
Rembrandt en de Kruitramp. Coördinatortaken,
als
telefoon aannemen en de email
beantwoorden wisselen we af.

Hoeveel tijd kost het je?
Voor het Gilde meestal een keer per week, in
drukke periodes twee of drie keer per week. De
andere wandelingen delen we met een paar
gidsen, zodat je er niet iedere keer aan vast zit.
Met het Gilde ben ik bijna wel dagelijks bezig,
buiten het wandelen om.

Bij de Tennisclub ben ik ook actief, niet alleen
als
tennister,
maar
ook
voor
de
ledenadministratie. Nieuwe leden aannemen,
afzeggers uitschrijven, wanbetalers achter de
broek zitten (die wonen niet in de
Raadsherenbuurt, dus dat kan ik rustig
opschrijven). Dit doe ik sinds 2012, nadat mijn
Sinds een jaar of zes organiseer ik de man was overleden die een tijd voorzitter van
wandelingen met gids in het Singelpark. Ook de club is geweest.
daar gaat het om de historie, want van planten
weet ik niet zoveel. Daar is sinds afgelopen En dan heb ik nog drie kleinkinderen, waar ik
zomer de Mensenrechten Kunst Route voor van alles mee doe, vooral met mijn twee
Amnesty bijgekomen. Ook op de Open kleindochters van 9 en 7 jaar. Zij hebben nu
Monumentendagen ben ik actief. Toen stond ik dezelfde leeftijd als mijn eigen dochters toen
twee dagen bij monumenten om de bezoekers wij hierheen verhuisden. Zij wonen op de
erover te vertellen.
Warmonderweg en zijn vaak bij me. Mijn
kleinzoon van vijf jaar komt graag logeren en
Wat geeft je voldoening?
met zijn nichtjes spelen. Maar of dat nou ook
Het leuke van al deze dingen is dat je nog bij vrijwilligerswerk hoort? Ik vind van niet…. Eigen foto
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Vrijwilligers in het LUMC Kiki Breet
Enkele jaren geleden lag ik in het LUMC te wachten op een operatie. Om mijn zenuwen wat de baas te blijven, begon ik een
praatje met de man die mij naar de OK ging rollen. Deze man bleek dit als vrijwilliger te doen. Dat ziekenhuizen veel met
vrijwilligers werken had ik mij nooit gerealiseerd. Voor deze Raadsheer heb ik daarover wat vragen gesteld aan Yvonne en
Tanneke die (niet als vrijwilliger) werken bij het Patiëntenservicebureau van het LUMC.
Het LUMC maakt gebruik van ongeveer 250 vrijwilligers, deze worden geworven middels vacatures. Het LUMC maakt hierbij
geen gebruik van zogenoemde ‘tussenwebsites’ -websites waarop vacatures van meerdere bedrijven en instellingen staan- maar
alleen van hun eigen site en soms van advertenties in huis-aan-huisbladen. Als iemand interesse heeft in de vacature volgt er
een gesprek waarin gevraagd wordt naar motivatie en commitment, want ook hier geldt: vrijwillig is niet vrijblijvend. Is er een
match, dan volgt er een inwerktijd en informatie in de vorm van een cursus en boekjes. De beweegredenen om in het
ziekenhuis vrijwillig werk te gaan doen variëren; er lopen studenten die een medische opleiding volgen, mensen die in hun
pensioentijd iets voor de maatschappij willen doen en ook mensen die door een eigen ervaring iets terug willen doen. Aan het
begin van de coronatijd, toen de zorg onder druk stond, zagen de ziekenhuizen het aanbod van vrijwilligers flink stijgen.
Gemiddeld werkt een vrijwilliger een dagdeel per week in het
ziekenhuis. Er draaien negen projecten waar vrijwilligers in
meewerken. Zij werken bijvoorbeeld in de huiskamers; een
ruimte die huiselijk is ingericht en waar patiënten kunnen komen
voor een kop koffie, een spelletje en een praatje. De vrijwilligers
houden de kamer op orde en fungeren als gastheer of -vrouw, die
ook een spelletje met de patiënt kan spelen en de patiënten kan
helpen met de lunch. Verder maakt het ziekenhuis gebruik van
vrijwilligers in de kinderopvang in het LUMC; kinderen van
patiënten van het ziekenhuis kunnen daar opgevangen worden
voor de duur van hun afspraak. In de wachtkamer van de
Intensive Care zijn vrijwilligers een aanspreekpunt. Ook werken
er vrijwilligers in de patiëntenbegeleiding, bij de kindertelevisie,
de Ronald McDonald-huiskamer en binnen de geestelijke
verzorging.
Vrijwilligers mogen geen werk doen dat normaal door betaalde krachten wordt gedaan, ongeacht hun opleiding of
werkervaring. Het rollen van patiënten naar de OK wordt gewoonlijk niet gedaan door een vrijwilliger, liet ik mij vertellen.
Eenmaal per jaar worden de hoognodige, onbetaalde krachten bedankt middels een kerstdiner, maar ook wel met presentjes of
een lenteborrel. Elke afdeling is vrij om te bepalen hoe de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet en dat doen ze graag, want
ze zijn erg blij met de vrijwilligers.
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THEMA – VRIJWILLIGERSWERK
Buurtbewoners en hun vrijwilligerswerk De redactie
De redactie vroeg zes buurtbewoners naar hun invulling van het thema vrijwilligerswerk. Hieronder vindt u de laatste
twee bijdragen, genoteerd door Katja Lubina en Nicole van der Linden
Wie ben je? Jacqueline Maillé
Wat doe je?
Ik ben mede-regiocoördinator van de regio
Zuid-Holland Noord voor de MS Vereniging
NL. Ik stuur 10 rayons aan met in totaal circa
35 vrijwilligers. De grootste regio van Nederland. Daarnaast leid ik gespreksgroepen voor
lotgenoten met MS, ga ik op huisbezoek bij
mensen die niet naar een gespreksgroep kunnen komen en geef ik voorlichting aan lotgenoten en hun naasten in het Alrijne Leiden.
Eigen foto

belastingformulieren, zit in verschillende kascommissies (waaronder “Vereniging De Leidse Hout”) en ben vrijwilliger bij Speel-o-theek
Klapstuk. Sinds kort denk ik mee in de PRcommissie van DansPark. DansPark organiseert sessies vol dans, muziek en plezier voor
iedereen met een bewegingsbeperking zoals
Parkinson, reuma en MS.
Hoe ben je begonnen?
Bij de MS Vereniging NL ben ik er als lotgenoot er als het ware ingerold. Voor de meeste
andere vrijwilligersfuncties werd ik gevraagd.

Sinds wanneer?
Sinds ongeveer 18 jaar.

Wat geeft je voldoening?
Het geeft me een goed gevoel om bij te kunnen
Waarom doe je dit?
dragen aan de samenleving. Ik werk graag saToen ik op 37-jarige leeftijd volledig werd af- men met anderen op alle niveaus en kwesties,
gekeurd om te werken vanwege MS, heb ik het van helpen bij het aanvragen van een subsidie,
daar moeilijk mee gehad. Je wilt toch iets bete- huren van een zaaltje, een stalletje bemannen
kenen, waardevol zijn voor de samenleving.
tijdens een open dag, tot contact met de neuroToen ben ik op het idee gekomen om dit te
loog en onderzoekers.
doen via vrijwilligerswerk. In eerste instantie
wilde ik juist niet iets doen dat met ziekte(s) te Hoeveel tijd kost het je?
maken had, maar ik ben uiteindelijk toch teIn normale tijden kost het werk voor de MS
recht gekomen bij de MS Vereniging.
Vereniging NL gemiddeld 10 uur per week. In
de coronatijd was het duidelijk minder omdat
Ik was penningmeester bij de kanovereniging, ‘online’ voor ons geen alternatief was: veel
nu vertrouwenspersoon. Ik help -opgeleid als lotgenoten zijn niet digitaal vaardig of kunnen
bedrijfseconoom- mensen met het invullen van door de ziekte geen computer bedienen.

Wie ben je? Maarten Vrieze, woon 45 jaar in de
Raadsherenbuurt. Samen met Lieke heb ik vier
(stief)kinderen en zes kleinkinderen.
Waarom doe je dit?
Tijdens mijn werkzame leven is het, op vijf jaar
in het bestuur van de buurtvereniging na, er niet
van gekomen. Na mijn pensionering wilde ik met
beide benen in de maatschappij blijven staan en
begon met wekelijks te koken met en voor
kinderen bij Curium. Die vonden dat
aanvankelijk een beetje raar. De ‘baas’ die (naar
hun idee) voorheen de dienst uitmaakte was
ineens kok, die (soms wel raar) eten voor hen
klaarmaakte.
Wat doe je?
Ik werd gevraagd voor het bestuur van de
Vereniging Vrienden van de Leidse Hout. Al
zoveel jaren hebben wij en onze kinderen
genoten van de Leidse Hout. Het was bijna
vanzelfsprekend dat we iets terug zouden doen.
Ik kreeg de website onder mijn hoede en nu ook
de Groengroep, vrijwilligers die onder
begeleiding van een hovenier van de gemeente
aan de verfraaiing en het bevorderen van de
biodiversiteit werken. In de strenge coronatijd
kon er niet samengewerkt worden. Toen zijn we

ons op zwerfafval gaan richten.
Meer recent ben ik baancommissaris geworden
bij de tennisclub, wat inhoudt dat ik
verantwoordelijk ben voor het contact met de
gemeente die voor het onderhoud van de banen
zorgt.
Hoeveel tijd kost het je?
Dit jaar is geen goede indicatie voor hoeveel tijd
het allemaal kost. De Leidse Hout bestaat 90 jaar.
Dat werd uitgebreid gevierd. Er kwam geld vrij
voor een nieuwe website, een langgekoesterde
wens. Daar zijn nogal wat uurtjes in gaan zitten.
Wat geeft je voldoening?
Te zien hoe mensen met veel enthousiasme en
plezier aan het werk zijn in de Leidse Hout. En
het wandelen, genieten van de vrijgekomen
zichtlijnen en de toegenomen biodiversiteit (de
hoeveelheid stinzenplanten in het voorjaar,
bijvoorbeeld). De nieuwe dingen die bij het
onderhouden van een website komen kijken. Het
samenwerken andere, steeds weer nieuwe
mensen. En natuurlijk de waardering voor je
inspanningen, voor werk dat je niet hóeft te doen.
En: achter de geraniums zitten we voorlopig nog
niet!
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THEMA – VRIJWILLIGERSWERK
Een echte zomer hebben we niet gehad, het leek al richting de herfst te gaan. Op het moment dat uw Culinaire
Raadsheer dit stukje schrijft, hebben we een kleine opleving, een soort Indian Summer. Dus nog niet echt het moment om
na te denken over de herfst met paddenstoelen en troostrijke soepen bij regenachtig weer…
Iets typisch herfstachtigs is pompoen, hoewel we die
tegenwoordig ook op andere momenten eten. Dat is dan met
name de butternut ofwel de flespompoen. De associatie van
pompoen met de herfst heeft natuurlijk ook te maken met de
toepassing van de pompoen als decoratie tijdens het
Halloweenfeest in oktober. Traditioneel wordt er dan een
jack-o’-lantern gemaakt van een reuzenpompoen.
Pompoenen zijn zeer oude cultuurgewassen en vormen samen
met kalebassen en komkommers een familie.
In Midden- en Zuid-Amerika werden al tussen 9.000 en 7.000

jaar v. Chr. pompoenen verbouwd. In de 16e eeuw werd de
pompoen in Europa geïntroduceerd. Er is een aantal
traditionele gerechten waarin pompoenpuree verwerkt wordt,
zoals pompoentaart, pompoensoep en pompoenbrood. Ook de
oliehoudende zaden van de pompoen worden geroosterd
gegeten als borrelhapje.
Naast de oliehoudende zaden zijn de jonge steeltoppen en de
pompoenbloem eetbaar. In Mexico wordt deze bloem dikwijls
in de keuken gebruikt bij de garnering en decoratie van
gerechten.

Schuimige pittige pompoensoep met groene appel, crunch van pinda,
groene kruiden en een crème van five spice kruiden
Recept van Het Roode Koper, Leuvenum (Ermelo), chef-kok Dennis van den Beld, 4 personen
Ingrediënten
1 flespompoen per persoon indien u de soep serveert in de pompoen. Schenkt u de soep uit op een klein diep bord, dan is het
recept geschikt voor 4 personen.
100 cl witte wijn
50 gram pinda’s
200 cl kippenfond
100 gram crème fraîche
1 stengel sereh
1 ui
½ rode peper, fijn gesneden
1 theelepel five spice kruiden
200 cl melk
50 gr pompoenpitten
100 gr boter
Scheutje sushi-azijn
1 groene appel, geschild en in dunne reepjes gesneden
Wat takjes groene kruiden, zoals kervel en bieslook
De pompoensoep
Snijd de pompoen door de helft en ontdoe ’m van de pitten. Het
onderste deel van de pompoen kort koken in water om vervolgens de
binnenkant uit te lepelen. In deze uitgeholde pompoen zullen we straks
de soep serveren. Datgene wat u uitsnijdt, apart leggen; dat gebruiken
we later voor in de soep.
De bovenste helft van de pompoen: haal de schil eraf, snijd hem in
blokjes. Pel de ui en snijd deze ook in blokjes. Verhit een beetje
olijfolie in een ruime pan; bak hierin alle stukjes pompoen en ui totdat
ze iets gekleurd zijn; blus het af met de witte wijn en kippenfond en
doe er daarna de stengel sereh en de rode peper bij. Laat dit pruttelen
tot de pompoen gaar is.
Als de pompoen gaar is voegt u de boter toe en pureert u dit met de
staafmixer. Terwijl u dit doet giet u er de melk bij en een klein beetje sushi-azijn voor de frisheid in het gerecht. Maak het op
smaak met een beetje zout. Houd de soep mooi schuimig.
Crème five spice
Klop (met een vork) de crème fraîche op met wat zout en de
five spice kruiden.
Pindacrunch
Hak de pinda’s grof.

Garneren
Zet het onderste deel van de pompoen in een bord en garneer
hierin de pinda crunch, de crème fraîche, de groene appel, de
kruiden en wat pompoenpitjes. (Op de foto is de garnituur op
een krokantje gepresenteerd).
Pak met de lepel wat schuim van de bovenkant van de soep en
doe dit mooi in de pompoen, giet de rest van de soep aan tafel
erbij.
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Themapuzzel Marit Timmers
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BUURTGENOTEN – FAMILIEBERICHTEN
In Memoriam

Onze buurtgenoot Jan Kroes is in september overleden. Dit tot verdriet van
velen die hem gekend hebben. Jan was een markante man die veel
buurtgenoten kenden. Wij wensen zijn vrouw Sytske en zijn kinderen veel
sterkte bij dit verlies.

Verhuisd uit de buurt
Mijn afscheid van de Raadsherenbuurt, vanuit mijn nieuwe, gelijkvloerse stulpje in
Voorschoten, heeft vooral betrekking op de buurt zoals die in de jaren '90 voelde, met markante
bewoners als Ans van Tilburg, Bram van der Loeff, Rob Grootenhuis, Johanniek van der Molen,
Maarten Mentzel en Ad Littel. Het was een actieve buurt, waar veel mensen elkaar kenden. Dat
zal nu nog wel zo zijn, maar ik ben er de laatste jaren minder bij betrokken geweest. En
brandende kwesties, zoals het AZC op Nieuweroord en de dreigende bebouwing van het LAGterrein, zijn er de laatste jaren niet geweest. Deze zorgden voor onvermijdelijke reuring.
Wie weet overkomt mij in de verre toekomst, met een parafrase op J.J. Voskuil (Het bureau deel
5, p. 352), de volgende weemoedige overpeinzing: Als ik één uur mocht overdoen, dan zou ik
op een warme zondagmiddag door de Johan de Wittstraat kuieren en aan het eind daarvan de
Van Slingelandtlaan oversteken en daar via een denkbeeldige ingang de Leidse Hout
binnenlopen richting het Theehuis; en daar nóg een uur vragen om een koude chocomel met die
ongeëvenaarde appeltaart van Bernard Stöxen. Want nergens anders had ik zo sterk het gevoel
gehad dat ik wist wat de zin van het leven was als in dat monumentale volkspark.
Het ga jullie allen goed! Jac Peeters

Welkom in de buurt

Hai beste buurtbewoners.
Wij zijn Rik en Annemieke en wonen, na een verbouwing (excuses aan de
buren), sinds juli aan de Fagelstraat. Op het moment van schrijven
vertoeven we echter op het Gardameer in Italië, vandaar dat we een
vakantiekiekje vanaf de zeilboot bijvoegen. We hebben elkaar leren kennen
tijdens onze studententijd in Leiden, waar we allebei lid zijn geweest van
studentenvereniging Quintus. Hiervoor hebben we vier jaar samen gewoond
in de Kooi en daarvoor beiden een paar jaar in verschillende Leidse
studentenhuizen. Rik is helemaal bekend in de omgeving, hij is namelijk
opgegroeid in Rijnsburg en naar het Visser ‘t Hooft Lyceum gegaan.
Annemieke is opgegroeid in Amstelveen en heeft dat 9 jaar geleden
ingeruild voor Leiden toen ze ging studeren.
Toevalligerwijs hebben we beiden hetzelfde gestudeerd, namelijk (fiscaal)
recht. We zijn nu dan ook allebei advocaat bij een groot advocatenkantoor.
Onze gezamenlijke hobby’s zijn zeilen (vandaar het vakantiekiekje op het
Gardameer), wandelen en koken. Inclusief de bijbehorende
drankjes/wijntjes. Annemieke heeft verder nog een theaterachtergrond en is
daarom graag bezig met muziek, musical, zang, theater en dans. Daarom is
ze sinds heel recent vrijwilliger bij het openluchttheater in de Leidse Hout.
We kijken er naar uit jullie allemaal te ontmoeten. Tot ziens in de wijk!
Groetjes Rik en Annemieke
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Van de straat
Zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk
Dat kan via www.leidenvrijwilligerswerk.nl. In Leiden zijn er
verschillende organisaties actief die je kunnen helpen bij het
vinden van vrijwilligerswerk (en vrijwilligers). Incluzio
Leiden kan samen met je kijken naar wat er bij je past of kan
jouw vrijwilligersorganisatie ondersteuning bieden
(leidenvrijwilligerswerk@incluzio.nl). Stichting Present
koppelt vooral groepen vrijwilligers aan een klus. Stichting
voor Elkaar koppelt individuele vrijwilligers aan klussen bij
kwetsbare mensen
Financiële vergoeding voor vrijwilligerswerk
Het gaat weliswaar om een minimaal bedrag, maar dat is, tot

een bepaald bedrag per jaar, belastingvrij. Daarom doen veel
mensen die afgekeurd zijn of om een andere reden een
uitkering hebben (betaald) vrijwilligerswerk. Dat levert een
leuk extraatje op.
Kijk op
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/
prive/werk_en_inkomen/werken/werken-alsvrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/.

De Belastingdienst maakt het heel ingewikkeld, maar het komt
erop neer dat je per jaar ca. €1800 onbelast mag ontvangen
voor diensten en daarnaast onbeperkt voor kosten
(bijvoorbeeld gemaakte kilometers).

Een lintje voor Gert-Jan Cornel
Gert-Jan Cornel, die enige tijd geleden van de Johan de Wittstraat verhuisde naar de nieuwbouwbuurt bij
het Alrijne ziekenhuis, kreeg op 20 augustus jl. de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor de (Leidse) samenleving. Hij heeft veel voor de stad gedaan.
In onze buurt was hij betrokken bij het Openluchttheater. Foto Hans Schuurman LD

Bewoners Rijnsburgerweg onthullen informatiebord Poelbrug en website Niet de schans Lammen,
maar de Poelschans was de belangrijkste verdedigingslinie van Leiden tijdens het bezet door de Spanjaarden in 1573. Daarvan
zijn in elk geval de bewoners van de Rijnsburgerweg in Leiden overtuigd. “Als we hier de achterdeur niet goed hadden
bewaakt, waren we allemaal katholiek en spraken we Spaans na 1574.” In juli onthulden ze daarom een informatiebord op de
Poelbrug die de Poelwetering overkluist. Geheel in stijl. Initiatiefnemer Peter van der Geer kwam als Pedro Delaguerra
tevoorschijn en ging op de brug de strijd aan met
opstandige Leidse boeren. Met dank aan de firma
Hoppezak. Binnen de singels zijn al veel
monumentenborden, erbuiten nog niet zo. Tijd om daar
verandering in te brengen vonden de bewoners, die meteen
ook de website www.rijnsburgerweg.nl hebben
gelanceerd. Daarop staan allerlei wetenswaardigheden over
de lange geschiedenis van de voorname Leidse straat. “En
zelfs een lied”, zegt Van der Geer enthousiast. “En als er
een lied is over je straat, dan tel je pas echt mee. Penny
Lane, Waterlooplein, Wall Street en de Rijnsburgerweg.”
Tekst en foto van Sleutelstad.nl

Onthulling naambord Joannes Knuttelpad
Op zaterdag 25 september heeft wethouder Ashley North het Joannes Knuttelpadbord opnieuw
onthuld. De eerste keer gebeurde dat in 1989, toen toenmalig burgemeester Goekoop het bord
onthulde. Op voorstel van de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout werd toen, 70 jaar na het
initiatief van gemeenteraadslid Knuttel voor een volkspark in Leiden, het allermooiste pad in de
Leidse Hout naar hem vernoemd. In de loop van de jaren is het bord op mysterieuze wijze uit de
Leidse Hout verdwenen. In een van de artikelen die Ruurd Kok in het Leidsch Dagblad wijdde aan
het 90-jarig bestaan van de
Leidse Hout, werd het
ontbreken van het bord
genoemd. Naar aanleiding
hiervan is het bord via de
redactie van het Leidsch
Dagblad terugbezorgd. De
Archief VVLH
vereniging ervaart dit als een mooi verjaardagscadeau
en heeft het bescheiden gevierd.
Foto Nicole van der Linden
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Stoelencontainer Openluchttheater
De fors beschadigde stoelenkeet van het Openluchttheater is deze zomer vervangen door een hufterproof stoelencontainer.

Foto VVLH

Foto Nicole van der Linden

Opfrisbeurt voor de lantaarnpalen
Middenin de zomer, toen de buurt in volle rust was, zijn alle lantaarnpalen van een nieuwe kleur voorzien.
Lichtgrijs werd omgetoverd naar donkergrijs met een zwarte voet.

Kapregels in de nieuwe bomenverordening
Bomen bij of in de tuin kunnen waardevol zijn en daarmee
beschermd tegen kappen. Je boom is waardevol wanneer
deze 80 jaar of ouder is of een stamdiameter van 80 cm of
meer heeft of een leeftijd van 50 jaar of ouder, een
stamdiameter van 50 cm of meer én de boomsoort in het
Register Ecologische Bomen vermeld staat met een
waardering van 3 en hoger of een zeldzame boom is,
waarvan er minder dan 10 volwassen (vanaf 14 cm
diameter) exemplaren bestaan in Leiden.
Klachten en overlast melden bij de gemeente
Zie je op straat of in een park iets waarvan je wil dat het gemaakt, opgeruimd of anderszins aangepakt
wordt, dan kun je dat bij de gemeente melden. Denk aan gedumpt afval, een volle container, zwerfafval
of aan overlast van personen. Je kunt het melden via de MijnGemeente-app. Deze app is bedoeld voor
alle meldingen in de openbare ruimte en vervangt andere meldingsapps zoals Verbeterdebuurt en
Buiten Beter. Via de app kun je makkelijk de locatie doorgeven en eventueel foto’s toevoegen. De app
is te downloaden in de App store en de Google Play Store. Meldingen kunnen ook nog steeds via de
website www.leiden.nl/melding of via het Klantcontactcentrum worden doorgegeven (14071).

‘Sporen van de Koude Oorlog in Leiden en
omgeving’ is de werktitel van een in december
te verschijnen boek van buurtgenoot Ruurd Kok.
Het betreft een bundeling van artikelen die in het
Leidsch Dagblad hebben gestaan of komen te
staan. Het boek kan tot 1 november in de
voorverkoop worden besteld (met korting). Zie:
https://uitgeverijginkgo.nl/voorverkoop/sporenvan-de-koude-oorlog
Foto Paul Kooiker
Luchtafweer in Oude Wetering, 1958. Foto Ruurd Kok
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Concerten in de buurt
Cultuurhuis De Paulus
Zondag 17 oktober 16.00 uur: Camerata Trajectina – Ode aan Sweelinck
Zondag 14 november 16.00 uur: Sam Armstrong, Katharine Dain, Lars Wouters van den
Oudenweijer – Schumann, Keuris, Berg, Rorem, Korngold, Schubert
Zondag 28 november 16.00 uur: Firgun Ensemble – Mozart en Keuris
Zondag 19 december 16.00 uur: Marcel Worms – Bach, Mendelssohn, Sjostakovitsj

Firgun Ensemble, foto Muziekkamer Oegstgeest

Oplossing Zoekplaatje van pagina 5

Uitslag zoekplaatje:
deze mooie klopper hangt aan een schuttingdeur aan het Ballegoplein.

Oplossing Themapuzzel van pagina 27
Horizontaal: 3. KWF 5. Coach 7. NOV 10. Liefhebber 11. Lintje 14. Maatje 15. Sportvereniging
17. Mantelzorg 19. CBF 21. Charitatief 24. Brandweer 26. NLdoet 27. Stembureauleden 29.
Onbetaald 30. Reservist
Verticaal: 1. Verzet 2. Kwekerij 4. Noppes 6. Onbevangen 8. Altruistisch 9. Gangmaker 12.
Buurtcentrum 13. Kinderboerderij 16. Ongedwongen 18. Collectant 20. Lifeguards 22.
Humanitas 23. Fonds 25. ANBI 28. ZOR

32

KLEURPLAAT

33

ADVERTENTIE

34

COLOFON

»DE RAADSHEER«
Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt Leiden
Kopij aanleveren per e-mail (zie redactie-adres)

Familieberichten graag doorgeven aan Sylke
Wieland en aan de redactie van de
Raadsheer

Tekst in Word als bijlage, zonder opmaak
Foto's en andere illustraties in jpg als bijlage in de mail
Illustratie voorplaat
Olivier de Jonge, Van Oldenbarneveltstraat
Elias en Floris van den Bogaert, Philip Wijnhoven, Ella van Luyn
Oplage 325 exemplaren
redactieraadsheer@hotmail.nl

Jeroen Hiemstra

Fagelstraat 15, 512 1213

Kiki Breet

Johan de Wittstraat 9, 0648753187

Anne Sanderink
Hans Rohlof

Eindredactie, V. Oldenbarneveltstr.
40, 301 5157
V. Oldenbarneveltstr. 38, 514 5747

Marit Timmers

Fagelstraat 29, 06-50591271

Martine de Jonge-Voskuil Eindredactie, V. Oldenbarneveltstr.
44, 06-48793652
Katja Lubina
Fagelstraat 9, 06-17155852
Nicole van der Linden

Buurtarchief lokaal: Jeroen Hiemstra,
Fagelstraat 15, 071-5121213
Buurtarchief regionaal: Erfgoed Leiden,
Boisotkade 2a, 071-5165355

Bezorging

Redactie

Minibuurtgids

Opmaak V. Oldenbarneveltstr. 16,
06-40428338

Bestuur
Barbra Verbij

Warmonderweg 21, 06-54907780

Robbert de Waal

Johan de Wittstraat 28, 0651702547

Joep Besselink

Penningmeester, Van
Oldenbarneveltstr. 52, 0651716590

Paulien Retèl

Voorzitter, Fagelstraat 31, 0653426893

Sylke Wieland

Secretaris, Warmonderweg 43,
5131790

Carien Winckel

Van Oldenbarneveltstraat 3,
06-39665547

Buurtenkoor De Raadsvogels: Jenke
Goudriaan, Warmonderweg 47, 071-5237710
Diefstal, inbraak, ouderenhulp, informatie
over onderhoud en huis verbouwen,
uitwisseling van gereedschap: Rob
Grootenhuis, Fagelstaat 14, 071-5154769,
grhuis@ipact.nl
Leeskring De Raadsheer: Rita de Coursey,
Fagelstraat 39, 071-5155886
Mededelingenkastje: Louise Berkhout, J. de
Wittstraat 18, 071-5177013
Stichting Leidse Hout Monumentwaardig: Jan
Reedijk, Antonie Duycklaan 4, 071-5176596
Vereniging Binnenterein OWHJ
Raadsherenbuurt: Ad Littel, Van
Oldenbarneveltstraat 35, 071-5153475
Vereniging onderhoud garageplein ‘Jan
Ballegoplein’, Fokke Dijkema, Fagelstraat 23,
071-5153994
Vereniging Vrienden van de Leidse Hout:
Lieke van Boven, J. de Wittstraat 29, 0624182879
Werkgroep Leidse Hout Theater: Richard
Brame, J. de Wittstraat 41, 06-21881885
Werkgroep mobiliteit: Maarten Mentzel, J. de
Wittstraat 38, 071-5172570
Werkgroep Nieuweroord: Marijke van Dobben
de Bruijn, Warmonderweg 1, 071-5173657
Wijkagent: Harold Kroep, 0900-8844, in
acute situaties 112

www.raadsherenbuurt.com
Karlijn Broekhuizen – webmaster
webmasterraadsherenbuurt@live.nl
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Terweeweg 54
Oegstgeest
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