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Voorwoord 
Ruud Stam 

Onmacht en soms gebrekkige communicatie komen helaas in vele 

organisaties voor. Ook de gemeente Leiden is daar niet vrij van. 

Recent hebben we dit weer gezien aan het briefje over het voortijdig 

weghalen van de bouwweg, waardoor in de laatste fase van de bouw 

van de nieuwe woningen tegen alle afspraken in toch enig 

bouwverkeer door de wijk plaats moet vinden. Een goede planning en 

harde afspraken met de bouwers had dit onnodige leed kunnen 

voorkomen.  

Ook het steeds maar uitstellen van een informatieavond over de 

definitieve inrichting van de wijk behoort tot de misslagen van de 

gemeente. Als de informatieavond komt is het grotendeels mosterd na 

de maaltijd. Als wijkcomité hebben wij alles in het werk gesteld om 

die avond eerder te krijgen. Maar helaas, telkens was er weer een 

andere reden om de avond uit te stellen. Smeekbeden en dreigementen 

hielpen niets. Wel is het zo dat wij als wijkcomité veel hebben kunnen 

bijschaven aan de plannen en veel hebben kunnen verbeteren aan de 

oorspronkelijke plannen. Dat neemt niet weg dat het gewoon 

onbehoorlijk en tegen de eigen regels van de gemeente is dat u op 

deze manier niet uw finale zegje heeft kunnen doen over de plannen. 

Dit vervreemdt de burger van haar bestuur. 

Opvallend bij het hele proces, dat wij met de gemeente hebben 

doorgemaakt, is dat er weliswaar wijkgericht wordt gewerkt, maar dat 

het de coördinator ontbreekt aan bevoegdheden om centraal in de 

organisatie afspraken af te dwingen. Nog sterker, het wijkcomité heeft 

maar al te vaak moeten zorgen voor de communicatie van de 

ambtenaren onderling. Dat neemt niet weg dat veel ambtenaren van de 

gemeente op positieve wijze omgegaan zijn met de belangen van de 

buurt. Daarvoor dank. Wel wordt het tijd dat de politiek zich eens wat 

aantrekt van deze noodkreet. Versterkte coördinatie is een noodzaak 

om op democratische wijze om te gaan met de belangen van de 

burger. 
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In de komende tijd komt er nog genoeg op ons af om als wijkcomité 

onze tanden op stuk te bijten.  

 De omzetting van OC naar AZC zal nog intensief overleg vergen. 

Het wijkcomité zal zich hard maken voor de beheersing van 

overlast. Voorts zullen wij nogmaals inzetten op een einddatum 

voor het AZC aan het einde van de huurperiode van 10 jaar. 

 Het Bos van Bosman wordt opgeknapt. Een werkgroep zal dit 

begeleiden. Maar ook het wijkcomité zal zonodig de vinger aan de 

pols houden 

 De bouw van de Mytylschool en het behoud van het omliggend 

groen vergen onze aandacht. 

 Welzijnsvoorzieningen en zorg zijn aan onze kant van het spoor te 

weinig aanwezig. De gemeente heeft een mooi rapport ‘Spoorslag’. 

Echter dit rapport verstoft en er gebeurt te weinig. Met de andere 

wijkverenigingen ten westen van het spoor zullen wij dit punt 

oppakken en de gemeente aanzetten haar eigen voornemens 

daadkrachtig op te pakken. 

 

Met het huidige  beperkte aantal leden van 

ons wijkcomité wordt de taak wel erg 

zwaar. Graag zien wij uw aanmelding 

tegemoet als nieuw lid van ons comité. 

Ruud Stam.  
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Tennis 

Ruud Stam 

Zoals al eerder gemeld gaat de baan achter 

Nieuweroord binnenkort open voor de 

bewoners van de Vogelwijk en de 

Raadsherenbuurt. Thans wordt de laatste 

hand gelegd aan een contact met het COA. 

Er is een voorlopig bestuur gevormd voor 

de tennisstichting die de baan gaat beheren. 

We hopen binnen een maand zover te zijn 

dat er daadwerkelijk getennist kan gaan 

worden. Dat is goed nieuws, maar daar 

moet bij verteld worden dat het aantal 

mensen dat een kaart kan krijgen beperkt wordt tot 100 en dat deze 

mensen een maximaal aantal van 15 keer per jaar gebruik zullen 

mogen maken van de baan. Dit om de rust voor de omwonenden 

enigszins te kunnen garanderen. Mochten er meer belangstellenden 

zijn dan wordt gewerkt met een wachtlijst, zodat op termijn iedereen 

aan de beurt kan komen.  

De bedoeling is dat de baan een aanvullende voorziening wordt. Dat 

blijkt uit het beperkte aantal keren dat met een kaart getennist kan 

worden. Het is niet bedoeld als een vervanging van een normaal 

lidmaatschap van een tennisvereniging, maar wel als een mogelijkheid 

om uw buurtgenoten te ontmoeten onder het genot van een potje 

tennis.  Om de onkosten te bestrijden wordt een kaart voor 15 keer 

tennissen verstrekt voor 30 Euro. Daarmee zitten we op een bedrag dat 

de helft of minder is van een normaal tennisabonnement.  Mocht de 

tennisstichting op den duur geld overhouden dan zal dat geld worden 

overgedragen aan de speeltuin in onze wijk. 

Zodra de inschrijving open gaat krijgt u daar allen tegelijk bericht van. 

Dan zal gelden wie het eerst komt het eerst maalt. Ofwel de eerste 

honderd aanmeldingen zullen in het eerste jaar worden gehonoreerd. 

Ruud Stam. 
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Wijkfeest 2002 

Waar de gemiddelde “vogelwijker” 

een jaar heeft moeten wachten 

vielen wij met de neus in de 

bekende boter. Na 3 weken in ons 

nieuwe huis aan de bosuilstraat 

schudden wij de vermoeienissen van 

ons af en stortten wij ons ‟s avonds 

in de feestvreugde op het terrein van 

de speeltuinvereniging. Helaas was 

de regen die middag iets teveel voor 

onze zoon Jesse om daar met zijn 

spullen –die bij nader inzien toch 

niet meeverhuisd hoefden te worden- op de rommelmarkt te gaan staan. 

Achteraf begrepen wij dat er toch nog redelijk wat animo was binnen het 

gebouwtje. Herkansing volgend jaar! 

Het werd een aangename avond waarbij we met diverse mensen (nader) konden 

kennismaken. Deze contacten sloten aan bij de eerste indrukken die wij in de 

daaraan voorafgaande weken reeds hadden opgedaan: open en belangstellend. 

De kinderen waren intussen druk bezig de “vogels” in te wisselen voor diverse 

consumptie-artikelen en zogen zich als sponsen vol met het hemelwater op het 

luchtkussen. Het contact tussen de kinderen gaat als zo vaak heel vanzelf, maar 

wij vonden het heel geweldig om te zien hoe vanaf het begin de kinderen- dwars 

door alle leeftijden heen-  in het spel werden opgenomen en werden betrokken 

bij de buurt.  

Na de barbecue, het spelen op het 

luchtkussen, het optreden van de 

band en het opmaken van de laatste 

“vogels” werd de avond min of meer 

afgesloten met de loterij. Een lange 

traditie naar wij begrepen. Onze 

kinderen hadden wij al lang tevoren 

lekker gemaakt met de te winnen 

fiets en overige mooie prijzen. Zo 

lekker dat onze dochter Joeke 

blijkbaar al op de fiets ging rekenen 

want zij was helemaal 
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verontwaardigd dat die prijs aan haar neus voorbij ging (is tevens een tip voor 

volgend jaar!). Bij Jesse kon er nog wel een felicitatie af aan Cedric die wel in 

de prijzen gevallen was. 

Al met al een plezierig feest en nu maar hopen dat het volgend jaar ook net zo 

plezierig weer is. 

Hiltje Barendsen en Jan Ravensbergen, Jesse, Nina (was elders die avond) en 

Joeke. 

Bosuilstraat 3 

 

Volleybalclub “Vogelwijk” zoekt nieuwe leden ! 

Ben Schippers 

Zin om op donderdagavond een partijtje volleybal te spelen dichtbij 

huis?  

Dat kan !!!   

 

Een enthousiast en gevarieerd clubje 

Vogelwijkers is hard op zoek naar 

nieuwe medespelers: 

 
 Op donderdagavond van 19.45 tot 21.00 uur, in de gymzaal van het 

Pedalogisch instituut aan de Wassenaarseweg. 

 We doen het voor de lol, maar soms zijn we wel fanatiek. 

 De leeftijd varieert van 28 tot 49 jaar. 

 Per jaar kost het ongeveer 35 Euro. 

 Ook als je lang niet altijd kunt op donderdag, ben je van harte welkom op de 

donderdagen dat je wel kunt. 

Kom eens langs, of bel voor meer informatie: 

Ben Schippers , Mezenstraat 7 Tel.:071-5152233 
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WEER TIJD VOOR ACTIE? 

Trudi Kraan 

Onlangs hebben we allemaal een brief van W. Griffioen ontvangen waarin 

werd aangekondigd dat er, ondanks harde afspraken hierover, toch 

bouwverkeer door de wijk zal gaan. De direct-omwonenden aan de 

Blauwe Vogelweg, Leeuwerikstraat, Mezenstraat en Vinkenstraat hebben 

inmiddels al kunnen merken wat dit inhoudt: naast veel busjes ook 

vrachtverkeer dat achteruit rijdend de straat in of uit komt. Daarom beraden wij ons op actie.  

Wij hebben contact gezocht met de Gemeente, er wordt geprobeerd een gesprek met de 

verantwoordelijke wethouder(s) te krijgen, en zo nodig organiseren we een >sit-in-ontbijt= op 

straat om 7 uur >s ochtends. Nadeel van dat laatste is dat het waarschijnlijk zijn doel mist 

omdat de vrachtwagens verspreid over de hele dag de wijk binnen komen. Op dit moment 

wachten wij nadere informatie van de Gemeente. We sturen minimaal aan op maatregelen om 

de veiligheid te garanderen. 

Als u ideeën heeft: graag!  

Wordt vervolgd. 

 

BOS VAN BOSMAN 

Trudi Kraan en Els de Hullu 

Zoals u kunt lezen in het eveneens geplaatste >affiche= zullen we ook dit jaar weer ons Bos 
van Bosman schoon gaan maken, en wel op woensdag 23 oktober.  

Ook de bewoners van Nieuweroord hebben we weer uitgenodigd om mee te doen. 

We verzamelen traditiegetrouw om 11 uur tegenover de Mytylschool.  

Trek vooral oude kleren en laarzen aan! 

Dit jaar krijgt onze traditionele actie een speciaal tintje, omdat de Gemeente het officiële 
startsein zal geven voor de renovatie van het Bos. Wat dat precies inhoudt is nog een geheim! 

Alle hulp is meer dan welkom! 

Als je pannenkoeken wilt bakken, meld je vooral; Peter van Haasteren brengt de benodigde 
ingrediënten bij je langs. 

En vooral: help met het schoonmaken, jong, oud, iedereen is welkom. 

Wil je je a.u.b. even opgeven als je meedoet, dan hebben wij een idee hoeveel pannenkoeken 
er gebakken moeten worden. Met een briefje of telefoontje kun je je bij ons melden. 

Trudi Kraan Vinkenstraat 10  515 51 30 

Els de Hullu  Leeuwerikstraat 35  515 76 43 

 

Graag tot ziens op 23 oktober!!!! 
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Website www.vogelwijk.nl 

Kees van den Aarsen (Webmaster) 

Onze wijk is ook op het internet te vinden. Deze en de vorige 

praatvogels kunt U er (in kleur !) terugvinden. Er is plaats voor 

actiegroepen, U kunt uw mening geven over diverse onderwerpen in 

een discussiegroep. Heeft U ideeën om op de website te plaatsen, laat 

het mij weten per e-mail (c.vd.aarsen @ tiscali.nl ) 

Door problemen bij de provider kan de website af en toe traag reageren. Ik hoop dat dit bij 

lezen van dit stukje al opgelost is. 
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Nieuwe bestuursleden gevraagd   

Ruud Stam 

Het wijkcomité zit dringend verlegen om nieuwe bestuursleden. Help 

ons! Met dit beperkte aantal bestuursleden, 4 in totaal, is het 

nauwelijks meer mogelijk om alle taken naar behoren uit te voeren.  

Hoeveel tijd kost het u? Dat valt mee! Gemiddeld zal een taak in het 

bestuur niet meer dan twee tot drie avonden per maand kosten.  

Dat valt te overzien. We hebben echter wel dringend nieuwe mensen 

nodig. Geeft u zich dus op voor dit interessante werk voor uw buurt. 

Immers ook u woont graag in een buurt waar aan een goede 

leefomgeving wordt gewerkt door een actief wijkcomité.  

Ruud Stam, voorzitter. 

 

Advertenties 

Gezocht: 

Wij zijn op zoek naar iemand die onze 

dochters Meike (6 jaar)en Margot (4 

jaar) twee dagen in de week van school 

wil halen en bij ons thuis voor ze 

wil zorgen tot een uur of zes. 

Noor Engbers en Michiel Tromm 

Tel. 071-5152989 
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Programma: 

   11.00 uur verzamelen t.o. de Mytylschool 

 ± 12.30 uur pannenkoeken in het Vogelnest 

Opgeven bij: 

 Trudi Kraan, Vinkenstr. 10,  tel. 515 51 30 

 Els de Hullu,Leeuwerikstr. 35, tel. 515 76 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opruim-actie Bos van Bosman 

Woensdag 23 oktober 2002 
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Wist U dat… 

 

 alleen zwangere vrouwtjesmuggen steken?  
 jonge futen op de rug van pa of ma meevaren? 

 een gierzwaluw geen zwaluw is? 

 een gierzwaluw alleen naar beneden komt om te broeden? 

Hij eet, paart en slaapt al vliegend in de lucht. 

 zwanen, ganzen en kraaien paartjes vormen voor het leven 

en een koolmees er meestal een harem op nahoudt? 

 een ooievaar met gestrekte hals vliegt en een reiger met 

een gekromde hals? 

 in elke schelp een dier geleefd heeft? 

 duindoornbessen die lang aan de struik zijn blijven zitten, 

gaan gisten, zodat vogels die er van eten dronken worden? 

Met dank aan IVN - Leiden 

 

Voor alle nieuwe wijkbewoners en ter herinnering : 

Wist U dat... 
EENS IN DE TWEE WEKEN OP VRIJDAG UW OUD PAPIER 
BIJ U VOOR DE DEUR WORDT AFGEHAALD !  

Vrijwilligers uit de wijk doen dit al jaren voor de Mytylschool. Die kan 

met het geld dat het oude papier opbrengt veel extra‟s doen. 

Bijvoorbeeld voor computers, het dagje uit enz. enz.  

Het wordt zeer op prijs gesteld als u mee werkt voor dit goede doel. 

Dus: gooi uw oude papier niet in de papiercontainer (of nog erger: in de 

prullenbak), maar zet het eens in de 14 dagen „s ochtends buiten in een 

doos, in een papieren zak, of samengebonden met een touw. Liever niet 

in een plastic tas. Er is al opgehaald op 6 september en op 20 september, 

dus rekent u zelf maar verder wanneer ze komen. 

 

Bij voorbaat dank! 
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Theatermiddag voor de wijk en OC 

Kees van den Aarsen 

 

Zaterdag 21 september werd er in samenwerking met het asielzoekercentrum 

weer een leuke middag georganiseerd voor de kinderen uit de wijk en uit het OC 

 

De theatergroep “Splinter” gaf  een voorstelling 

“Nou heb je de poppen aan het dansen”. De 

marionet , de etalagepop en de speelautomaat 

kwamen op wonderbaarlijke wijze tot leven en 

lieten de kinderen meegenieten hoe zij hun 

eerste stapjes leerden zetten in onze speeltuin.  

 

 

LET OP   

 

Zaterdag  23 November is er weer een leuke 

activiteit in de speeltuin. Wederom in 

samenwerking met het AZC wordt er een 

Afrika middag georganiseerd.  Wat er 

precies gaat gebeuren is nog niet bekend maar 

noteer het op de kalender want alle kinderen uit 

de wijk zijn welkom ! 
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Een zomers weiland 
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Politie 
 Wijkagent: dhr. M. van Haalem 
 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 

 Alarmnr.: 112 

Belangrijke telefoonnummers 
 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 

 Grofvuil: 522 65 33 
 OC Nieuweroord: 519 25 08 

Kopijdata Praatvogel 
De Praatvogel verschijnt 4x per jaar. Kopij dient bij de redactie te worden ingeleverd uiterlijk op 

de volgende data: 
 

*  Pasen : 1 maart 
*  Zomer :          1 juni 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 

De Praatvogel is een uitgave van de Stichting 

Wijkcomité Vogelwijk. De auteurs zijn zelf 

verantwoordelijk voor hun inbreng. Kopij wordt slechts 

marginaal getoetst door de redactie.  De redactie 
behoudt zich het voor om kopij en ingezonden stukken 

niet te plaatsen dan wel in te korten. 

Wijkcomité en redactie  

 Ruud Stam (voorzitter)        v. Eysingapark 10    tel.  515 30 40 

 Trudi  Kraan (penningm.)     Vinkenstr. 10          tel.  515 51 30 

 Noor Engbers          Roodborststr. 29      tel.  515 29 89  

 Kees Post            Blauwe Vogelweg 2  tel.  515 77 83 
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