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Politie 

 Wijkagent: dhr. Peter Vink : 071 - 525 83 02 

 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 
 Alarmnr.: 112 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 522 65 33 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 77 52 

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 recht voor om kopij en 

ingezonden stukken niet te plaatsen dan wel in te korten. 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 

Ruud Stam (voorzitter)   Van Eysingapark 10 tel. 515 30 40 
Elise Bosman (vice-voorzitter) Lijsterstr. 32  tel. 517 24 09 
Noor Engbers (secretaris) Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 
Jan van Doggenaar (penn.m.) Bosuilstr. 1  tel. 301 53 91 
Lydia Sterrenberg   Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 
Bob Rogmans   Lijsterstr. 30  tel. 572 61 49 
Hans Dirken    Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 
Redactie : 

Hans Dirken   j.m.dirken@io.tudelft.nl  

Kees van den Aarsen  c.vd.aarsen@tiscali.nl 

 
De praatvogel is ook in kleur te lezen via www.vogelwijk.nl  

http://www.vogelwijk.nl/
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‘Het weer is wel goed, maar de mensen deugen niet’. 

 

Mijn overgrootvader was een zeer diep gelovend en rechtschapen mens. Niet alleen 

verzette hij zich tegen onrecht, maar ook, als er maar enige twijfel werd geuit aan 

de sturende hand van de Heer, had hij steeds een vast gezegde om, zulk een onrecht 

den Heer aangedaan, te pareren. Zo ook over het weer. 

Inmiddels heeft drie generaties later de ontkerkelijking zijn werk gedaan. Dat wil 

echter niet zeggen dat ik zijn gezegde „Het weer is wel goed, maar de mensen 

deugen niet‟ vergeten ben of niet meer kan waarderen. Het getuigt immers ook van 

een levenshouding die minder krampachtig gericht is op vervulling van eigen 

behoeften. Ook zegt het iets over een maatschappij die niet zo ingewikkeld 

geworden is dat bij iedere storing het hele systeem plat ligt. Denk maar aan de 

wind en sneeuw die het oosten van ons land eind november trof, waarbij veel 

mensen twaalf uur of langer in hun auto moesten doorbrengen en de treinenloop zo 

vertraagd was dat velen die vrijdagavond niet meer thuis kwamen. 

 

De uitspraak over het weer weerspiegelt dus niet alleen een tijdsbeeld of een 

geloofsovertuiging, maar zegt ook veel over onze houding in de maatschappij. Juist 

in deze tijd van het jaar heb ik er zelf veel behoefte aan om nog eens te overdenken 

hoe het jaar verlopen is. Wat heb ik gedaan en nagelaten; hoe ben ik met mensen 

omgegaan; hoe sta ik in de wereld; wat zijn mijn drijfveren geweest en hoe wil ik 

volgend jaar met deze vragen omgaan en welke afspraken wil ik daar met mijzelf 

over maken. 

Zulke belangrijke vragen overdenken, doe ik het liefst als ik wandel. Nee dan niet 

even een blokje om, maar wandelingen van vele uren achtereen. Het lopen gaat dan 

langzaam het denkproces sturen. Het ritme van de voeten onthecht, maakt je 

minder afhankelijk van de waan van het moment, brengt rust en stelt je in staat 

vanuit een grote kalmte na te denken. Ik stel mij altijd voor dat de manier waarop 

Boedistische monniken mediteren een zelfde soort van losmaking en onthechting 

bewerkstelligt als het wandelen. Alleen is dit bij het wandelen veel minder sterk.  

Ik wandel dan meestal alleen, door bossen en heuvelland. Het roepen van een paar 

roofvogels, de vochtige lucht die het perspectief zacht kleurt en het ritselen van de 

bladeren waar ik doorheen loop vermengen zich met mijn gedachten. Langzaam 

ontspan ik van de onrust van het jaar. En langzaam komen de vragen naar boven 

die er echt toe doen en ook de antwoorden die niet enkel ingegeven zijn door de 

dagelijkse strijd. 

 

Volgend jaar pas gaat het weer over dagelijkse beslommeringen. Gaat het weer 

over werk. Gaat het weer over het wel en wee van onze Vogelwijk. Over onze 

plannen voor gezelligheid, het wijkfeest, een sportieve ontmoeting van onze buurt 

en de Raadsherenbuurt, de jaarvergadering, de Praatvogel en natuurlijk ook de 

nieuwjaarsbijeenkomst. U komt toch ook? Ook gaat het er dan weer om, om u 
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meer te betrekken bij de buurt. Een nog betere website samen met de andere 

buurtorganisaties is misschien een mogelijkheid???? 

U kunt op 30 maart tijdens de jaarvergadering weer met voorstellen komen (maar 

uiteraard ook tussendoor bij elk bestuurslid) over wat er in de buurt moet gebeuren. 

 

Maar eerst wens ik u namens het bestuur fijne feestdagen en een goed en gezond 

2006. Maar ook wens ik u, voor zover dat kan, een mooie wandeling. En het weer 

is heus wel goed. 

 

Ruud Stam. 

 

   
 

Vogels uit onze Wijk, deel  7 
 

Een van de mooiste vogels van Nederland is de 

ijsvogel. Glanzend blauw in alle kleuren van 

boven, oranje van onder, een witte hals: met recht 

wordt de vogel ook wel een vliegend juweel 

genoemd. Het is daarmee een goedgekozen vogel 

voor de appartementen in de IJsvogelhof.  

 

Met die kleuren lijkt de vogel on-Nederlands en 

feitelijk is hij dat ook; hij behoort tot een bonte 

vogelfamilie die verder alleen in de tropen 

voorkomen.  

Nederland is het uiterste verspreidingsgebied van deze vogel en dat merkt hij In 

strenge winters, als plassen en sloten weken bevroren zijn, leggen ze massaal het 

loodje. Maar zulke winters zijn er al jaren niet meer geweest (wanneer leren de 

kinderen nog schaatsen?) en dus gaat het erg goed met de ijsvogelstand.  In het 

westen van Nederland broeden ze niet of nauwelijks; ze hebben namelijk rechte 

oeverwanden voor hun nesten. Anders dan de meeste andere vogels broeden de 

ijsvogels namelijk in holen. Daarin graven ze een gang van anderhalve meter met 

aan het eind daarvan het nest.  IJsvogels kunnen wel vier nesten per jaar 

uitbroeden. ‟s Winters gaan al die jonge ijsvogels zwerven en dan komen ze terecht 

in gebieden met slootjes met veel overhangende takken waarop ze loeren naar 

visjes. Zien ze ereen, dan maken ze een spectaculaire duik in het water en komen al 

vliegend weer boven. Veel jonge vogels, die het vissen nog moeten leren, komen 

daarbij om.  

Elke winter worden ze wel gezien in het Bos van Bosman, bijvoorbeeld vanaf het 

bruggetje in het midden van het park. De ijsvogel, nauwelijks groter dan een 

spreeuw, verraadt zich dan meestal als hij opvliegt. Een blauwe flits en een schelle 

roep; in veel gevallen was het dat dan weer! Die roep is een luid opvallend scherp, 

langgerekt skiiii, niet te verwarren met de korte, dunne contactgeluidjes tititi.  
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Hoe dan ook is een close encounter met een ijsvogel een buitenkansje. Door de 

fraaie veren hebben de vogel ook magische eigenschappen toegedacht gekregen. 

Zo zouden hun veren nooit vergaan; een dode ijsvogel, met gouden ringen om zijn 

als, zou een krachtig amulet zijn dat rijkdom en eer bracht.    Rest nog de vraag hoe 

de ijsvogel aan zijn naam komt. Daar bestaan twee verhalen over. De ene 

verklaring is dat de blauwe kleur van het verenkleed lijkt op de blauwglanzende 

kleur van ijzeren sieraden, zoals die in de vroege middeleeuwen gedragen werden. 

De oudste vermelding van de vogel is uit de 8e eeuw: isarn. De vogel zou dus 

eigenlijk „ijzervogel‟ hebben geheten.   Zo staat het in het voortreffelijke 

„Verklarend en etymologisch Woordenboek van de Nederlandse vogelnamen, in 

2004 geschreven door de topvogelaar Klaas Eigenhuis. Veel waarschijnlijker vind 

ik de verklaring dat de vogel vooral in de winter bij wakken werd gezien, loerend 

op een visje. Wat ook zou kunnen, maar dat lees je nergens, is dat de ijsvogel 

genoemd is naar de blauwe kleur van ijs en dichtgepakte sneeuw, die je soms ziet 

als de zon erop staat. Ach, waarom zouden we het ook precies willen weten; de 

ijsvogel wordt er niet minder mooi door.  

 

Dick de Vos 
 

Het boek van Dick de Vos over vogelzang, getiteld ‘ Wat zingt daar wordt 

uitgegeven door de KNNV uitgeverij. De winkelprijs is 24,95, maar buurtbewoners 

kunnen het boek met korting kopen (21,50)  aan de Bosuilstraat 7. 
 

 

 

Deze ijsvogel is door mijzelf op 16 november om 8:50 

op de foto gezet. Hij zit hier waarschijnlijk na te 

genieten van een maaltijdje goudvissen. We dachten 

eerst dat een reiger of kat onze goudvissen uit de 

vijver had gevist maar na het zien van deze blauwe 

rakker was het ons duidelijk. In één week tijd zijn zo 

12 goudvissen uit onze vijver verdwenen. 

 

Wilt U dus af en toe een ijsvogel zien : plaats een 

vijver met goudvissen en zorg voor een vrije aanvlieg 

& duikroute, succes gegarandeerd ! 

 

Kees van den Aarsen, Merelstraat 29. 
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Stichting uitgeprocedeerde vluchtelingen 

We vervolgen in De Praatvogel de ronde langs de instituten in de Vogelwijk, na 

vorige keer over het Rijnlands Revalidatie Centrum te hebben verteld. 

 

Nieuw in de wijk 

Sinds laatste augustus is er een nieuwe instelling in de Vogelwijk neergestreken. In 

het vroegere portiershuis van de villa van Bosman, Rijnsburgerweg 122, naast de 

ingang van het huidige  COA complex Nieuweroord. Het gaat om een steunpunt 

voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en andere vreemdelingen die een perspectief 

hebben. In 1997 werd daarvoor een aparte, zelfstandige stichting opgericht door de 

Gemeente Leiden, de Diaconie en de Stichting Vluchtelingenwerk Leiden. De 

nabijheid nu tot het asielzoekerscentrum is puur toevallig en er is zelfs geen directe 

samenwerking.  

 

Wie, wat en wanneer 

De STUV is een kleine organisatie, met een bestuur van vier personen, twee 

coördinatoren als spil in het werk en een zevental  professionele vrijwilligers 

(belangstelling ? dan 071- 514.05.44). Het kantoor is dus nu in de Vogelwijk, in 

een klein pand achter veel groen half verscholen (dus dit keer geen foto). Er zijn 

verder negen opvanghuizen in Leiden. Als asielzoekers zijn uitgeprocedeerd en 

met uitzetting worden bedreigd, maar er een reëel juridisch perspectief is op 

verblijf in Nederland of ander land, kan er door STUV tijdelijk ondersteuning 

worden gegeven. Als er in de eerste procedure hoogstwaarschijnlijk een fout is 

gemaakt en er goede kans is op succes in een vervolgprocedure, kan er selectief 

zorg worden verstrekt. Door de nieuwe Vreemdelingen Wet wordt na beëindiging 

van de (eerste) asielprocedure niet langer dan één maand van rijkswege financiële 

ondersteuning gegeven. Erna valt er dus een gat en krijgen ook vaak de gemeenten 

een probleem. 

 

Geld en soorten hulp 

Het gaat dus om een humanitaire en juridische invalshoek. In 2004 ging het in 

totaal om 127 cliënten. STUV had in dat jaar een begroting van een kleine 

anderhalve ton Euro. De gemeente Leiden subsidieert STUV voor ongeveer 80 %; 

de rest wordt her en der geworven  

(onder meer particuliere donaties; op bankrekening 835.794.652). De opvang kan 

bestaan uit juridische begeleiding, maatschappelijke begeleiding, leefgeld, 

woongelegenheid, medische zorg, studiegeld (meestal voor kinderen), sportgeld 

etc.  
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Extra doelgroep 

Begin dit jaar heeft de STUV er een kleine, nieuwe doelgroep bijgenomen: 

allochtonen die geen vluchteling zijn, maar die wel in een acuut maatschappelijk 

probleem verzeild zijn geraakt. Bijvoorbeeld alleenstaande moeders, zwaar zieken 

die wachten op terugkeer naar eigen land of op emigratie. Het gaat steeds om zeer 

schrijnende gevallen. 

 

Het is goed voor ons te weten wat er in de gemeente en de wijk gaande is en onze 

belangstelling en sympathie verdient. 

 

Hans Dirken 

 

 
 

Nee, blij met een dode mus zijn we niet echt, hoewel het wel een teken is dat er 

ook levende mussen zijn (geweest). Maar de heisa over het vogeltje in 

Leeuwarden, waar men de dominostenenmus Fats Domino doodschoot, geeft wel 

aan dat mensen een zwak voor mussen hebben. 

 

Huismussen komen bijna alleen voor in de buurt van mensen. Ze vinden onderdak 

onder (oude) daken, die niet volledig geïsoleerd zijn, maar nog wat kleine gaatjes 

hebben, waardoor de mussen tussen de dakpannen en het dakbeschot kunnen 

kruipen. Zo vindt zelfs de mus een huis, zoals het in de psalmen staat. Hoewel….. 

wie heeft er hier in de buurt nog mussen in het dak nestelen of wie ziet ze nog in de 

tuin hippen? Door de toenemende rigoureuze vernieuwing en isolatie van daken, 

vindt de mus geen huis meer… Er zijn speciale mussendakpannen te koop, en ook 

gevelnestkastjes voor mussen, waardoor ze weer nieuwe nestgelegenheid krijgen.  

 

Het voortdurend getsjilp klinkt velen als muziek in de oren. Denk aan het Tsjilp, 

tsjilp tsjilp-gedicht van Jan Hanloo, dat in Leiden op een muur van de Vestestraat 

staat. Het zijn overigens vooral oudere mensen, die ons aanspreken over de 

aanwezigheid van mussen of juist over de achteruitgang of zelfs het geheel 

ontbreken van deze vogeltjes. 

Hebt u een mus wel eens goed bekeken? Het lijkt zo‟n grauw-grijs vogeltje, maar 

er vallen allerlei nuances in kastanjerood, bruin, grijs en zwart te ontdekken. Ieder 

veertje is weer anders en toch zit er een grote constante in het patroon van het 

verenkleed. De mannetjes zijn misschien wel het parmantigst met het zwarte befje 

onder de snavel. Het schijnt dat de grootte van het “slabbetje” belangrijk is voor de 

chance bij de vrouwtjes. Er wordt nogal om de vrouwtjes gekibbeld: er klinken zo 

nu en dan luide scheldpartijen uit de heg en er vliegen dan opeens drie of vier 

mannetjes achter een vrouwtje aan. Jac. P. Thijsse beschreef dat als de 

“mussenschandaaltjes”. De mannetjes met de grootste befjes hebben de meeste 

kans zo‟n wedstrijd te winnen. Ook de jongen die nog bedelen, met de grote gele 

snavel en het getril van de vleugeltjes, kunnen velen ontroeren. En die ouders, die 
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doen het toch maar. Eerst bewegingloos op de eitjes zitten en dan in die gele 

snaveltjes zoveel mogelijk eten stoppen, daartoe aangespoord door het 

hulpbehoevende getril van de jongen.  

 

Om mussen te lokken, moet je aan een paar voorwaarden voldoen. Katten kunnen 

beter uit de buurt worden gehouden en beschutting is belangrijk. De mussen 

moeten kunnen wegduiken in een heg of een dichte conifeer, als er gevaar komt 

van bijvoorbeeld een poes of een sperwer. Ze moeten wat te eten hebben en hoewel 

ze helemaal niet kieskeurig zijn (gekke uitdrukking voor een tandenloze vogel), 

eten ze nu ook weer niet alles zomaar.  

 

Van oorsprong zijn mussen graaneters. 

Waarschijnlijk is de huismus in de préhistorie met de 

graanteelt naar ons land gekomen, toen hier 

boerennederzettingen ontstonden. Ze vlogen vroeger 

in grote zwermen naar de korenvelden, rond de 

dorpen, als de tarwe en rogge rijp waren, en op straat 

pikten ze de haverkorrels uit de paardenvijgen, van 

de paarden van de zware bierwagens en de wagens 

van Van Gend & Loos. Nu vind je nog veel mussen 

in moderne varkensstallen, waar altijd voer beschikbaar is (een heel klein 

pluspuntje van de intensieve varkensteelt: elk nadeel hep z‟n voordeel). 

Graankorrels, al of niet gemalen of in de vorm van stukjes brood, vinden mussen 

lekker; havervlokken en rijstkorrels eten ze ook graag. Maar ook op universeel 

voer, met daarin droge meelwormen en gedroogde bessen, komen ze af, en ze 

proberen zelfs, onhandig fladderend en bungelend, een graantje mee te pikken uit 

de vetbollen voor de mezen. In de broedtijd kunnen ze zelf hun eten vinden. De 

jongen worden gevoerd met eiwitrijk voedsel, zoals luisjes en rupsjes.  

 

Mussen badderen graag, zowel in water als in zand. Vaak brengen ze elkaar op het 

idee en dan wordt het dringen bij het waterbadje of in de zandhoop. Soms kijken ze 

het af van merels of spreeuwen en hippen ze om die grotere vogels heen tot ze zelf 

de kans krijgen.  

 

In sommige tuinen in onze wijk zien we soms wel twintig mussen. In andere 

komen ze nauwelijks voor. Het valt niet mee om een schatting van het totale aantal 

mussen te maken. Mussen zoeken in een vrij groot gebied naar voedsel, maar echt 

trekken doen ze niet. Ze zullen dan ook niet met grote snelheid zichzelf 

doodvliegen tegen de glazen loopbrug van de mytylschool naar het Rijnlands 

Revalidatie Centrum. Mocht u daaronder of in de buurt nog steeds dode vogeltjes 

vinden, meldt ons dat dan even.  

 

Nellie & Chris Smeenk 

Tel. 517 5066 
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Leiden, voorjaar 1962 

Een meisje van 10 jaar logeert bij haar Oma (mw. Wirtz) in de Leeuwerikstraat op 

nummer 37. 

Zelf woont ze met haar ouders en 4 zusjes (later kwam er nog een zusje bij) in 

Rotterdam.  

Het gezin brengt regelmatig een bezoek aan Oma en de grote zolder en lager 

gelegen tuin met z‟n, nog door Opa gemaakte schommel, de trapjes in de tuin, het 

schuurtje van Opa, het zijn favoriete speelplekjes in en om het huis. 

 

Leiden, 11 september 2005 

 

De zusjes zijn zussen en brengen een weekend door in Leiden. Ze komen uit 

Groningen, Leusden, Zevenaar, Maastricht en Doetinchem. 

 

Laatste onderdeel van het programma is natuurlijk een bezoek aan de 

Leeuwerikstraat waar sommigen van hen als sinds het overlijden van Oma in 1963 

niet meer zijn geweest. 

 

Herinneringen, emoties, ervaringen en verhalen, heel veel verhalen komen boven 

drijven tijdens de wandeling door de wijk.  

 

De Anna kliniek aan de overkant, de kruidenierswinkel om de hoek waar we wel 

eens een Mekka moesten kopen voor Oma, Oma‟s naaister die daar tegenover 

woonde, de melkboer een eindje verderop, onze tante Rola (van Rossenberg) die in 

die tijd in de Roodborstlaan woonde, de klok als herkenningspunt van Oma‟s 

straat, met Oma wandelen en katjes plukken bij Endegeest en natuurlijk de 

bezoekjes aan de speeltuin!! 

Ook een naam komt bovendrijven: Coby Jozemans? 

 

We zouden graag willen weten of er mensen zijn in de wijk die zich onze Oma nog 

kunnen herinneren.  

We wachten in spanning op een reactie! 

Groeten namens 5 zussen Wirtz, 

 

Roos Berendsen-Wirtz 

Wolborgenmate 138 

7006 DM  Doetinchem 

tel. overdag      0315 395380  

tel. ‟s avonds    0314 342589 

email: henkenroosberendsen@planet.nl 

mailto:henkenroosberendsen@planet.nl
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U allen een zeer goed 2006 toegewenst in de Vogelwijk. Noteert U ook meteen in 

Uw agenda de volgende happenings s.v.p.: 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst       Zondag 1 januari  
Om 12.30 uur (dus niet middernacht !) eerst  

vuurwerkresten vegen met eigen bezem; start bij het Vogelplantsoen;  

vervolgens om 13 uur de koffie, chocola, wijn etc. in het                          

Speeltuingebouw, voor jong en oud. 

 

Jaarvergadering van wijkbewoners met wijkcomité  Donderdag 30 maart  
Om 20.30 uur ; in het Speeltuinhuis; o.m.  

over notulen uit De Praatvogel, begroting, verantwoording wijkcomité, 

Asylzoekerscentrum, Gezondheidscentrum, milieu- en groenplannen… 

 

Volleybal toernooi        Zaterdag 13 mei  

waarschijnlijk 13 uur; gymzaal Rijnlands Revalidatie  

Centrum; Vogelstraat teams en Raadsheren teams. 

 

Wijkjaarfeest         Zaterdag 26 augustus 

Aanvangsuur en plaats nog nader aan te kondigen; 

waarschijnlijk op het Vogelplantsoen en in het Speeltuinhuis; met barbecue, 

sport, kunst-(& kitsch) veiling, ruilbeurs jeugdige verzamelaars e.d. 

 

Schoonmaak Bos van Bosman     Woensdag 25 oktober 

Om 10 uur; start bij begin Springerpad. Misschien ook  

wat te planten, maar zeker veel pannenkoeken te eten. 

 

Komt er s.v.p. ook nog  een “Garden Tea”, met bezoeken aan de mooie en leuke 

tuinen in de wijk ? 

 

 

 

 

Bent U  lid of donateur van de speeltuin Vogelenwijk 

dan krijgt U binnenkort ook een prachtige kalender 

waar ook de evenementen van de speeltuin in vermeld 

staan. 

Alleen daarom zou U al lid of donateur worden ! 

 

Info bij Kees van den Aarsen 071- 5190519 
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veegt allen & alles tezamen & borrel van vreugde! 
 

U hebt uw gedichten geschreven 

U hebt uw cadeautjes gekocht 

U hebt uw cadeautjes ingepakt 

U hebt cadeautjes (of wat daar voor doorging) uitgepakt 

U hebt gedichten (of wat daar voor doorging) gelezen 

U hebt een prachtige surprise gemaakt 

U hebt een surprise (of wat daar voor doorging) uitgepakt 

U hebt daarmee vuile handen gemaakt 

Maar die ook weer in onschuld gewassen. 

U hebt een kerstboom gekocht 

U hebt de kluit niet belazerd 

U hebt ballen in de boom gehangen 

U bent aan het versieren geslagen 

En u hebt gepiekt voor de kerst 

U hebt weer cadeautjes onder de boom 

U hebt lampjes in openbaar groen gehangen 

De naalden vallen weer veel te vroeg 

En u hebt natuurlijk familie (of niet) 

En u hebt een vegetarische kalkoen 

Die al weer een paar maanden zat opgehokt 

En dan heb ik het nog niet over kerk, parochie,  

bezoek of een vroege skivakantie 

U hebt uw bakkers-, slagers- en vuurwerkformulieren: 

Een doordruk voor de winkelier 

Een doordruk voor de belasting 

Een doordruk voor u zelf 

Druk druk druk!! 

U hebt uw oliebollen zelf geflapt 

Kortom: 

U hebt het helemaal gehad, U bent uitgefeest! 

 

En dan is er, gelukkig maar 

De Gelukkig-Nieuwjaar-Veeg-Het-Oude-Jaar-Maar-Weg-Borrel 

Plaats van handeling: de speeltuin 

Ontvangstcomité het wijkcomité 

Te nuttigen nog een verlate oliebol 

Een kop koffie misschien of de eerste borrel van het jaar 

 

U bent welkom! U hebt het verdiend. 

Het is dan inmiddels 1 januari 2006: 12.30 uur 

Voor de goede orde: het is dan overdag 

En u hebt uw roes al uitgeslapen. 

Entreebewijs: een zak afgewerkt vuurwerk 

Verzameld met een paar mee-, weg-, op-, of afvegers. 

Wie zei daar gelukkig nieuwjaar? 

 

Namens het wijkcomité 

Jan (er helemaal doorheen) van Doggenaar 

ZONDAG 

1 JANUARI 2006 

 

12:30 uur 

 

Starten met eigen bezem 

 

Bij het Vogelplantsoen 

 

 

13:00 uur 

 

In het speeltuingebouw 

 

Koffie , chocola 

 

Wijn en borrel 

 

Voor jong  &  oud 
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Dit nummer hebben we weer een hotspot en een verslag over 

het optreden van Ataaya En er is iets nieuws: een cartoon 

 

 

 

 

 

 

Ataaya 

 

 

 
 
 
 
 

 

Het spetterende vijftal Ataaya 

trad in oktober in de speeltuin op. 

een ritmisch geluid ging door de 

hele wijk. Een show met trommels, 

dans, zang en een hele boel geluid! 
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Wil je ook in de hotspot, een strip maken of misschien wel in de 

jeugdraad? 

Mail of schrijf dan naar 

Michiel Andeweg 

Roodborststraat 28 

2333VR Leiden 

michielangelo55@hotmail.com

 

 
hotspot 

 
Naam  
Leeftijd  

Hotspot  
 

Waarom? 

 

mailto:michielangelo55@hotmail.com
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LEIDSE WELZIJNS ORGANISATIE 

Werft vrijwilligers voor het project      “Heft in eigen hand” om na enige training 

„activerende‟  huisbezoeken af te leggen aan eenzame 60+ers. 

 

Meld U bij Marleen Lipperts 

Breestraat 117  

Tel.:    071-516 81 53 

Email :  m.lipperts@lwo.nl 

 

TE HUUR : Speeltuingebouw  
Sinds vorig jaar zijn de maandagavond, dinsdagavond beschikbaar voor 

toekomstige huurders. Ook de donderdagavond  kan één maal per twee weken 

worden gehuurd.  

Overdag kan het gebouw gehuurd worden op maandag tot 15:00 uur, op 

woensdagochtend tot 13:00 uur en op vrijdag van 8:00 – 18:00 uur.  

Tot nu toe hebben zich nog geen nieuwe huurders aangemeld. 

Als U zelf iets wilt ondernemen of iemand anders weet die een ruimte nodig heeft 

op de genoemde avonden neem dan contact op met de secretaris van 

speeltuinvereniging “Vogelenwijk”. 

Kees van den Aarsen 

Tel.  071-5190519 

 

Spreekuren voor wijkbewoners  

Rijnsburgerweg 163  (071- 519.09.079) 

 

Maatschappelijk werkers : (gratis, vertrouwelijk, geen verwijsbrief nodig); 

                    kan ook via 071- 522.27.27; maandag 13-17 uur. 

 

Cliënt-/ Ouderen-adviseur: (vraagbaak voor senioren, mantelzorgers en mensen 

                    met een handicap/chronische ziekte); kan ook via 071- 707.42.00;  

                    donderdag 13-15uur. 

 

Seniorenzorg en –gezondheid: (praktische tips, periodieke controle e.d.); kan  

                    ook via 071- 516.14.15; woensdag 13-17 en donderdag 15-17 uur. 
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Centrum BTR  
 

Bijzondere Therapie Ruimte  

Vanaf 1 januari 2006 geopend van 8.00 tot 22.00 uur 

 

Officiële opening op vrijdag 27 januari om 16.00 uur door wethouder Buijing.  

Wijkbewoners, genodigden en andere geïnteresseerden zijn vanaf 15.00 uur van harte 

welkom.  

 

De afgelopen maanden is er flink verbouwd aan het pand Rijnsburgerweg 95, dat vanaf januari 

centrum BTR gaat huisvesten. Het centrum zal hecht gaan samenwerken met onder meer 

Gezondheidscentrum Hebe en zich vooral bezighouden met wijkgerichte gezondheidszorg. Er 

zijn al jaren goede contacten tussen de therapeuten die in het centrum gaan werken en vele artsen 

uit regio Leiden en Oegstgeest. 

 

U kunt in centrum BTR terecht voor fysiotherapie en manuele therapie voor kinderen en 

volwassenen (ook zonder verwijzing van uw arts), voor oefentherapie Cesar, psychologische 

hulp, voedingsadviezen van diëtisten, medische trainingstherapie en revalidatie na operaties of 

bij chronische aandoeningen. Daarnaast is in het pand een ruimte geschikt gemaakt voor het 

geven van lezingen, vergaderingen en workshops en wordt op de tweede verdieping een 

ontspanningsruimte ingericht compleet met sauna en infraroodcabine. Iedere maandagavond zal 

er zwangerschapsyoga gegeven worden. Bij voldoende vraag kunnen er activiteiten voor 

senioren worden gestart. 

 

Centrum BTR is aangepast voor rolstoelgebruikers en beschikt over twee trapliften. Het 

medische fitnessgedeelte wordt toegankelijk voor minder validen en is gepland in een apart 

gebouwtje in de achtertuin zodra de bouwvergunning rond is. Helaas heeft de afdeling 

ruimtelijke ordening een schetsplan met verbinding aan het woonhuis afgekeurd vanwege het 

percentage gebruikt oppervlak. De ingang van het aparte gebouwtje (35 m2) wordt nu gepland 

via de huidige achteringang aan de Paulus Buijsstraat. Het gebouwtje wordt door architect Ir. 

Van Splunter ontworpen met respect voor de woonomgeving en tuin eromheen. Alle bomen 

blijven staan en het geheel moet een natuurlijke uitstraling krijgen. Vanaf het buurhuis en de 

Paulus Buijsstraat zal het vrijwel niet zichtbaar zijn. Medische fitness geeft geen geluidsoverlast 

voor de omgeving en wordt in groepen van max. 5 personen gegeven. Medische fitness vormt 

een brug naar gezond sporten en bewegen. 

 

Naast de wijkgerichte functie is er een multidisciplinair revalidatieprogramma voor vrouwen met 

chronische bekken- of rugklachten en voor mensen met overgewicht. Voor patiënten die van ver 

komen en moeite hebben met reizen is een logeerkamer ingericht op de tweede verdieping. Deze 

kamer kan eventueel ook verhuurd worden aan mensen die korte tijd in de nabijheid van de 

ziekenhuizen moeten verblijven. 

 

 

Rijnsburgerweg 95, 2334 BK Leiden. Tel.: 071-5156735  www.centrumbeter.nl 
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Schoon bos, bollen in het plantsoen , pannenkoeken enz. 

 
Op woensdag 19 oktober was het weer zover : de traditie van al jaren her 

voortzetten om tijdens de herfstvacantie met de kinderen van de wijk ons groen wat 

op te fleuren. Het was vanaf 10 uur ‟s ochtends met wat druilerig weer, maar de 

stemming zat er toch meteen goed in. 

De gemeente was ruim 

vertegenwoordigd in 

kleurige gele jakken (voor 

de aanwezige pers) en had 

honderden bloembollen, 

vele grijpers en scheppen 

meegenomen. Iedereen 

deed blauwe plastic 

handschoenen aan en dan 

in kleine groepjes aan het 

werk. Elise Bosman (het is 

immers háár bos) had de 

voorbereiding en regie en 

splitste de jonge meute 

naar twee locaties: de ene 

groep op de gebruikelijke manier het bos in met vuilniszakken en grijpers om in het 

bos plastic, papier enz. uit het groen te halen. De andere groep ging de bollen 

planten voor de trompetnarcissen in het Vogelplantsoen. Dat ging om forse 

aantallen en er werd flink gezwoegd om de grond eerst rul te maken tot een tien 

centimeter diepte en dan de knollen erin. Vooral de kinderen van het Asyl Zoekers 

Centrum vonden dat scheppen en wroeten een heel avontuur.De vervuiling van het 

bos bleek mee te vallen, ofschoon het rapen toch wel nodig was. Die narcissen 

blijven tot het komend voorjaar ongewis, maar beloven veel pracht. 

 

Toen iedereen de pannenkoeken al ruim verdiend had, was er eerst nog een klein 

en uniek corvee. Rietje de Wolf van de Leeuwerikstraat, de langstwonende 

wijkbewoner – ze is er geboren – was die dag 75 geworden en de schoonmakertjes 

en bollenplantertjes hebben in koor voor haar huis “ Lang zal ze leven “ gezongen. 

Het klonk wat ongeoefend, maar het werd erg gewaardeerd ( evenals het boeket 

bloemen namens het wijkcomité). Aan de COA-kids moest achteraf nog wel 

uitgelegd worden wat het gebrul van “hiep, hiep, hoera !” betekende.  
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Vervolgens dus naar het speeltuinhuis. 

Verschillende vrijwilligsters hadden stapels 

gepannenkoekt. Hulde daarvoor. De 

gemeentelijke groenlieden werden ermee 

gevoederd, maar vooral natuurlijk de ongeveer 

30 kinderen. We constaterden vele gretig 

gevulde wangen met stroop en suikerkorrels 

rond de mond en ook wedstrijdgeluiden zoals 

“ik heb er al vijf op” (wat anderen weer tot 

recordpogingen aanzette). Bij vertrek kreeg ieder 

nog een leuk plantje als herinnering. 

 

Het was heerlijk, oergezellig en nog nuttig ook. 

 

Hans Dirken 
 

 

 

 

 
 

-  onze ooievaar ook niet naar de wei van 

Bremmer wilde komen, omdat het in 

Marrakes zo gezellig was (zie foto); we 

hebben nog gezegd dat ze best gedrieën 

op ons wagenwiel pasten… 

 

 

 

 

 

 -  de gemeente een pluimpje verdient: ‟s ochtends gebeld over het verbeteren van 

de zichtbaarheid van het 30 km bord aan de ingang van de Lijsterstraat/ 

Rijnsburgerweg en ‟s middags was het keurig gedaan (Wist U eigenlijk wel dat 

onze vogelstraten een 30 km zone vormen ? En houdt U zich eraan, chauffeurs, 

fietsers en rollatrices?)… 

 

-  de gemeente ook nog een pluimpje verdient, omdat ze hebben doorgedrukt dat 

her en der de te ver over de stoep uitstekend groen werd verwijderd. (In het vervolg 

dus maar via de zelfdiscipline van onze tuinbezitters)… 

 

-  de totempaal op het Vogelplantsoen zijn bovenstuk weer spoedig terug krijgt… 
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-  er laatst in de wijk een Zwarte Piet van ongeveer twee meter lengte werd gespot 

naast een Sinterklaas(je) van  één meter twintig (de witte dwergpony was er niet 

bij)… 

 

-  je er verdrietig van wordt, als je ontdekt dat onverlaten wel acht , pas aangeplante 

rododendrons in ons bos totaal vernield hebben. Wie doet nou zoiets? (Als je wat 

wil vernielen, loop dan met je kop tegen een dikke boom, dan hou je er tenminste 

een bult van over)… 

 

- je er ook verdrietig van wordt als je ziet dat onverlaten (dezelfde ?) de 

prullenbakken in ons bos, die goed werden gebruikt, in het water kieperden; dus 

moet iedereen z‟n eigen afval maar weer naar huis nemen… 

 

-  de gemeente er zeer waarschijnlijk vanaf ziet om opvang voor dak- en thuislozen 

in onze wijk te huisvesten (wordt waarschijnlijk Nuon gebouw Lange Gracht)… 

 

-  de quiz over kennis van de Vogelwijk, opzet, vragen en verantwoording van de 

goede antwoorden, binnenkort op  www.vogelwijk.nl te vinden zal zijn… 

 

-  uw kerstboom ( althans een echte) langer mooi blijft als u die eerst  twee tot drie 

dagen in een emmer water zet met een flinke scheut glycerine en dat de naalden er 

langer aan blijven door de boom met haarlak te bespuiten… 

 

-  kaarsen niet druipen als ze voor het aansteken een tijdje in zout water hebben 

gelegen… 

 

U allen prettige feestdagen toegewenst en een voorspoedig 2006 
 

Nel van der Steen    

http://www.vogelwijk.nl/
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Het wijkcomité  wenst iedereen 
 

prettige feestdagen 
 

en 
 

een gezond en gelukkig  
 

2006 
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