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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 
Kees Post (vice-voorzitter) Blauwe Vogelweg 2 tel. 515 77 83 
Noor Engbers (secretaris) Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 
Jan van Doggenaar (penn.m.) Bosuilstr. 1  tel. 301 53 91 
Lydia Sterrenberg (lid)  Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 
Elise Bosman(lid)  Lijsterstr. 32  tel. 517 24 09 
Hans Dirken (lid)    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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Heeft u die explosie ook gezien? Ja hier midden in de buurt. Zomaar ineens. De 

vogels zijn er door gaan zingen en de krokussen stonden ineens in bloei. Zelfs de 

narcissen doen al mee en een enkele struik laat voorzichtig al wat groen zien. Nee, 

eigenlijk toont die struik dat hij groen zal worden, maar houdt het echte blad nog 

even binnen. Zou ik ook doen. Je kan dat weer toch niet vertrouwen. Zo is het nog 

koud en dan ineens een explosie van temperatuur. Trui uit, in de zon en de eerste 

zomersproeten ….. Nee nou moet ik niet gaan overdrijven, maar prettig is het wel. 

Weg met die kou. Even genieten van wat mooie sneeuwplaatjes, maar dan gelukkig 

weer lekkerder weer.  

Groen, ja. Op 29 mei komt er een nationale „Dag van het Park‟. Met ons Bos van 

Bosman doen we daar zeker aan mee. Hoe, dat hoort u nog wel. Maar het zal een 

mooie gelegenheid zijn om elkaar na de winterslaap weer te ontmoeten.  

Groen, ja. Jammer dat er soms zoveel afval ligt. Ons Vogelplantsoen heeft er steeds 

van te leiden. Kennelijk beseffen sommigen niet dat je, door rommel op straat of in 

het groen weg te gooien, het voor anderen onmogelijk maakt om van hun 

omgeving te genieten. Ook ontstaat rommel doordat mensen niet al te handig met 

de afvalbakken omgaan. Dat is niet nodig. Laten we zorgvuldig zijn, omdat 

genieten voor ieder moet. 

Ook het COA is door ons de laatste tijd hard aangesproken op het opruimen van 

hun eigen rommel in het Bos en het terrein om het COA. 

Parkeren. Er zijn geruchten dat betaald parkeren naar onze kant van het station 

komt. Dat klopt wel en niet. Er wordt namelijk gedacht over betaald parkeren in het 

Boerhavekwartier. Hier in onze wijk en in de Raadsherenbuurt gelukkig niet. 

Tot slot nog even over de jaarvergadering. Die was weer gezellig en nuttig, maar 

door tussenkomst van koning voetbal slecht bezocht. Dat was jammer want de 

foto‟s van de wijk, opgesteld in een kleine mini-expositie, waren zeer de moeite 

waard. Waarvoor dank! 

 

Ruud Stam 
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Het wijkcomité, de lasten en een sluitende boekhouding 

 

Het dient een onafscheidelijke drie-eenheid te zijn 

1. Het wijkcomité. 

2. Dat wil wat en 

3. Dat kost wat. 

 

En dat wil je dan graag op elkaar afstemmen en het sluitend maken. 

 

Al een paar jaar weet het wijkcomité het uit te zingen zonder een bijdrage van de 

bewoners te vragen. Met het bescheiden "vermogentje", dat opgebouwd werd door 

mijn illustere voorgangster Trudi Kraan lukte dat een paar jaar. Ze heeft daarbij de 

gemeente van zich af weten te houden, want die vorderde in rechte een paar jaar 

geleden de subsidie terug. Inmiddels is de gemeente op haar dwaling teruggekeerd. 

De volgende situatie is ontstaan. 

 

Een totaal aan kosten van zo'n tweeduizend euro per jaar en een gemeentelijke 

subsidie van duizend euro per jaar gaat natuurlijk een keer in het rood lopen. Daar 

hoef je geen boekhouder voor te zijn om dat te begrijpen. Dat gaat dit jaar 

gebeuren, als u daar geen stokje voor steekt, c.q. een steentje aan bij draagt. Nu de 

drukker de prijzen voor de Praatvogel flink heeft opgeschroefd tot een 

verdubbeling, gaat de begroting al gauw richting de drie duizend euro per jaar. 

 

Het comité vraagt u dan ook een stokje (€ 20) dan wel een steentje (€ 10) bij te 

dragen. Maar elke andere gift is natuurlijk ook van harte welkom. Een bekende 

acceptgiro dient u aan te treffen in de voorjaar Praatvogel. Mocht u deze helemaal 

stuk gelezen hebben, waarbij ook de acceptgiro aan flarden is geraakt, dan kan een 

eigen overschrijving op: 

 

Postbank nummer 3216458 

t.n.v. Stichting Wijkcomité Vogelwijk en Omstreken 

Bosuilstraat 1 

2333 VD Leiden 

 

Vogelwijkers - is algemeen bekend - wonen graag in hun wijk. En het wijkcomité 

waakt en activeert. Dus met die stokjes en steentjes komt wel goed! Het wijkcomité 

dankt de goede gevers bij voorbaat voor het in hem ( "het comité" dus in hem!) 

gestelde vertrouwen!   
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VERNIEUWING VAN DE STATUTEN VAN HET WIJKCOMITE 
  

Tijdens de jaarvergadering van het wijkcomité met de wijkbewoners ( zie het 

verslag elders in dit nummer) is het voornemen tot statutenwijziging van de 

Stichting Wijkcomité Vogelwijk aan de orde gesteld en door secretaris Noor 

Engbers toegelicht. 

De huidige, eerste statuten zijn officieel vastgesteld in 1975 en blijken nu na 30 

jaar sterk verouderd. Er werd destijds uitgegaan van een flink aantal, zeer actieve 

werkgroepen die het stichtingsbestuur zouden dragen en bemensen. In de 

doelstelling was niet opgenomen het bevorderen van de kwaliteiten van de 

natuurlijke leefomgeving van de wijk en evenmin werd er  duidelijk in vermeld wat 

de activiteiten van de stichting waren. 

Het bestuur van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk heeft nu een concept voor een 

gemoderniseerde versie opgesteld en die aan onze wijkbewoner Notaris Mulders 

voorgelegd ter verbetering en vervolgens besproken op de jaarvergadering van 24 

februari 2005. Daar werd steun verkregen voor het idee van modernisering en de 

algemene richting van verandering.  

Overeenkomend met de teneur van de statuten, waarin de betrokkenheid van de 

wijkbewoners een grote rol speelt, is op die vergadering ook besloten dat voor een 

bepaalde periode die conceptstatuten ter inzage - en desgewenst om mee te nemen -

liggen bij enkele adressen in de buurt. 

De personen bij wie die inzage mogelijk is zullen zo mogelijk en desgewenst ook 

verdere uitleg kunnen geven. Indien dat op prijs wordt gesteld, zal bij verdere 

vraag of commentaar een gesprek met Noor Engbers of Hans Dirken kunnen 

volgen, wat tot een nadere bespreking in het bestuur en eventuele bijstelling van de 

tekst kan leiden. 

Wegens het niet steeds bereikbaar zijn van ieder, is er gekozen voor drie adressen 

waar inzage en eventueel uitleg mogelijk zal zijn en wel in de periode 15 t/m/ 31 

maart 2005.  

 

Die personen zijn:  

Noor Engbers,  Roodborststraat 29   Tel.:  515 29 89     of 

Hans Dirken,  Lijsterstraat 36   Tel.:  517 48 45  

Kees Post,   Blauwe Vogelweg 2  Tel.:  515 77 83. 
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Dat had niemand kunnen of durven denken: de senior van het comité geeft het 

estafette stokje door. Na jarenlange trouwe dienst moest het er volgens hem echt 

eens van komen. Niet dat hij ons - de andere leden van het bestuur - overviel met 

zijn mededeling uit het comité te willen stappen. Hij had het immers al ruim van 

tevoren aangekondigd. Dat was al zo lang geleden, dat wij inmiddels dachten dat 

het idee wel weer over zou waaien. Maar nee, dan kenden we Kees Post toch weer 

minder goed dan wij dachten: vasthoudend, ook in het vertrek. 

 

Afgelopen weekend kwam het er dan toch echt van. Ten huize van de voorzitter 

Ruud Stam, werd Kees de laatste zondag van februari het comité uitgedronken. Er 

vielen vleiende woorden en de goede traditie werd in ere gehouden: elke vogel die 

ten langen leste het comité uitvliegt, krijgt een ingelijst exemplaar mee naar huis. 

 

Wat was nu het meest kenmerkend aan de activiteiten van Kees voor de buurt? 

Precies, hij was altijd in de buurt. Letterlijk. Op hem was de strofe van toepassing: 

"Kijk daar gaat Kees". Je zou ook kunnen zeggen: neighbourhood management by 

walking around. Afgezien van zijn eigen ogen, die hij goed de kost gaf, maakte hij 

op die manier gebruik van alle andere ogen in de buurt. Hij was een 

verbindingsofficier. En natuurlijk met een gezond wantrouwen jegens al diegenen, 

die denken een loopje te kunnen nemen met het begrip "baas in eigen buurt". Kees 

liet zich echt niet blij maken met een dode mus.  

 

Als stedenbouwkundige had Kees oog voor het detail en hij wist ook wanneer je 

waar bij wie  moest zijn om je punt te kunnen maken. Zonder Kees zouden de 

entrees naar de Anna Kliniek zijn verdwenen. Als ik mij de vele vragen herinner, 

die hij altijd aan het eind van de vergadering nog wist te produceren over de meest 

uiteenlopende kwesties, dan denk ik: wat Kees in zijn eentje aan onderwerpen 

besloeg, daar zijn 3 bestuursleden gezamenlijk nog niet toe in staat. 

 

Het is die middag vele malen gezegd: "Kees we zullen je vreselijk missen! Bedankt 

voor je grote betrokkenheid. " Maar of daarmee Kees in zijn geheel stil komt te 

zitten? Ik denk het niet! Hij bood nauwelijks verholen het bestuur zijn 

verbindingskwaliteiten aan, want hij was toch nog wel van plan door de buurt te 

lopen…… 

 

Kees van zijn Post? Echt niet! 

 

Jan van Doggenaar 
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Het bouwkundig detail in de Vogelwijk 

 
Wie interesseert zich nou voor de bouwdetails aan de buiten- en binnenzijde van de 

ongeveer vormgelijke huizen in onze oude (1925-‟29) Vogelstraten? Een twee jaar 

terug was er veel enthousiasme voor een speurtocht door de wijk over dat 

onderwerp. Daarom ontstond het idee van een fotowedstrijd en een oproep 

daarvoor in De Praatvogel. En wij, drie zeer geïnteresseerde juryleden, wachtten 

gespannen af. Het aantal reacties viel echter flink tegen. Ook na verlenging en twee 

herhalingsoproepen bleef de deelname op twee inzenders steken; ook 

enthousiastelingen! 

 

Overtuigd als we waren van het (eigen)aardige van het onderwerp, zijn we  - 

bewapend met camera – gedrieën nog eens door de buurt getrokken (dank ook aan 

hen die ons binnenlieten). De architectuur is dan weliswaar niet wereldschokkend, 

maar wel zeer typisch voor de periode van ontstaan en vol met versieringsdetails en 

opvallende, functionele oplossingen: In metselwerk, houtwerk, hoekjes en 

verspringingen; binnen en buiten. Als je daarop eenmaal bent geattendeerd, kan je 

het hier wonen misschien nog wat meer waarderen. Er zijn trouwens zowel 

nationaal als provinciaal aktiviteiten  om beeldarchieven digitaal te vullen over de 

woningbouw van de vorige eeuw. Een recente VPRO Gids (no.9 van 2005) kwam 

ook al met een artikel over de beeldgeschiedenis in Nederland en wel met als 

testcase het Olympisch Stadion en de spelen uit 1928; dezelfde periode als de bouw 

van onze Vogelstraten. Zo was de gedachte dus niet vreemd om de prijswinnende 

foto‟s, aangevuld met een keuze uit onze eigen plaatjes, te kijk te stellen in een 

kleine tentoonstelling in het speeltuingebouw Het Vogelnest tijdens de 

jaarvergadering van de wijkbewoners (zie elders in dit nummer het verslag 

daarvan). Zo geschiedde het op 24 februari j.l. en dat was natuurlijk ook het 

moment van de prijsuitreiking. 

 Tijdens de wijkvergadering werd tijd 

vrijgemaakt voor de jury en de prijswinnaars en – 

na de vergadering – voor het bekijken van de 

kleine tentoonstelling. Juryvoorzitter Arie 

Andeweg maakte de prijswinnaars bekend en 

onze overwegingen. Dat de twee deelnemers ook 

prijswinnaars werden, was duidelijk gebaseerd 

op de goede kwaliteit van hun inzendingen   

 

 

De eerste prijs (ad € 30) ging naar Mirjam van de 

Ende uit de Roodborststraat, die een zevental 

foto‟s, vooral van interieur, inzond. We vonden 

dat het bedoelde thema zeer mooi door haar was 

opgepakt. Een raampje met typisch „vogelwijks‟ 
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houtwerk, met prachtig licht, geaccentueerd door een fles en, zoals de meeste 

andere van haar foto‟s in een opvallend blauw en wit. Ook haar opnamen van 

hang- en sluitwerk, het mechaniekje van de trekbel, de spanjolet, toonden oog voor 

detail en waren het langer bekijken waard. Zij was lange tijd de eerste en enige en 

dus de beste en dat laatste bleef ze. 

                              

De tweede prijs (ad € 20) werd toegekend aan 

Tim Swager, van de jeugdrubriek in dit blad. 

Ditmaal geen “eng verhaal “ van hem, maar een 

sfeervolle foto van de typerende deur en 

metselwerk, met allerlei erbij, tot bezem, beertje 

en bloemen toe. Eruit bleek dat Tim niet alleen 

talent heeft in het bewegend beeld (zagen we zijn 

hand niet ook in de uitzending “So Nick” op 6 

maart j.l. op TV kanaal Nickel Odeon, met de 

drie-minuten clip over een verhaal in onze 

Vogelwijk?). 

 

 

 

 

 

De tentoonstelling, ontworpen door onze 

voorzitter, toonde twintig foto‟s. Die 

plaatjes in A4 formaat waren in drie 

kolommen opgehangen aan verticaal 

gespannen draden.. De driedimensionaliteit 

werd ondersteund door aan de onderzijde 

een wit, licht concaaf vlak te monteren met 

erop:”Het bouwkundig detail in de 

Vogelwijk”. De prijswinnaars prijkten in het 

midden. Eén foto gaf het enige ronde stenen 

poortje (Merelstraat) weer, als een 

verwijzing  naar – ook als beeld op de 

tentoonstelling – diverse woningen aan de 

Rijnsburgerweg van de bekende architect 

Jesse, die toen veel met die rondingen 

werkte.  
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Er waren foto‟s van de vogelwijkse houten trappartijen, erkers met glas-in-lood, de 

vreemde verspringingen aan de achterzijde van panden in de hoeken van de straten 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nu een collectie van een honderd foto‟s, in handen van Arie Andeweg en 

minstens twee andere wijkbewoners uitten het plan om die verzameling verder te 

gaan aanvullen. Uit zo‟n collectie  kan worden geput voor onze website 

“www.vogelwijk.nl”, voor een eventueel wijkboekje en ook is er misschien 

belangstelling voor  van het Zuid-Hollandse en nationale archief. Inmiddels gaan 

we door met het speuren naar de architect, bouwtekeningen en verdere details van 

het bouwproces (Er zouden wel vier aannemers achtereenvolgens failliet op zijn 

gegaan in de bouwperiode en dat was niet zonder gevolgen voor de bouwkwaliteit; 

er zou veel bouwmateriaal zijn ontvreemd van het Academisch Ziekenhuis in 

aanbouw ten bate van onze woningen etc.). 

 

Dus, mede-wijkbewoners, er valt nog veel interessants te vertellen, maar begin 

inmiddels maar eens vaker te kijken naar de interessante bouwdetails van de oude 

Vogelstraten! 

 

Arie Andeweg, Kees Post en Hans Dirken 
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Verslag van de jaarvergadering van het Wijkcomité Vogelwijk met de overige 

wijkbewoners 

24 februari 2005, Speeltuingebouw. 
 

Aanwezig : 

Een twintigtal wijkbewoners en 

van het bestuur : R.Stam (Voorz.); N. Engbers (Secretaris); J. van Doggenaar (Penningm.); Kees 

Post; L. Sterrenberg. 

Opening 

De voorzitter Ruud Stam opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Hij deelt de aanwezigen mee, dat dit de laatste vergadering is die Kees Post als lid van het 

wijkcomité zal bijwonen. Kees heeft te kennen gegeven zijn taak te willen neerleggen. Dat is 

hem, zij het met tegenzin, toegestaan. De voorzitter memoreert dat Kees een essentiële rol heeft 

vervuld binnen het wijkcomité, waar hij vaak als geweten voor het collectief fungeerde. Kees 

heeft veel kennis ingebracht, vanuit zijn werkzaam verleden bij de gemeente Leiden, waardoor 

hij de juiste functionarissen op de juiste toon wist aan te spreken, als dat nodig was. Kees wist 

bovendien precies wat er zich in de wijk afspeelde door zijn dagelijkse wandelingen door de 

wijk. Ruud biedt Kees alvast een fles goede rode wijn aan. Kees bedankt Ruud voor zijn 

vriendelijke woorden en voor de fles wijn. Hij deelt mee dat hij niet van plan is zijn wandelingen 

te staken en spreekt de hoop uit dat de buurtbewoners hem zullen blijven aanspreken. Kees zal 

problemen en suggesties zeker doorgeleiden naar het wijkcomité. Waarvan akte. 

Ruud deelt voorts mee dat Elise Bosman het afgelopen jaar de gelederen van het wijkcomité is 

komen versterken. Zij is op dit moment helaas door griep geveld. Eveneens afwezig is Hans 

Dirken, wegens een verre reis. 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

Verslag jaarvergadering 2004 

Het verslag is in de Praatvogel van juli 2004 gepubliceerd. Er zijn tekstuele noch inhoudelijke 

opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 

Terugblik 2004  
Ruud loopt met de activiteiten en gebeurtenissen van het jaar 2004 door. 

- Er is vorig jaar een fotowedstrijd uitgeschreven met als opdracht: “bouwkundige details 

in de Vogelwijk”. Ruud geeft het woord aan Arie Andeweg. Arie vertelt dat er maar 

weinig inzenders waren, maar dat degenen die hebben meegedaan goed hadden begrepen 

waar het de organiserende commissie, bestaande uit Arie Andeweg, Hans Dirken en Kees 

Post, om te doen was. De inzendingen waren van goede kwaliteit. Er is een expositie 

ingericht van een selectie van de inzendingen, aangevuld met foto‟s van de heren van de 

organisatie. De expositie zal na de vergadering nog te bezichtigen zijn.  Arie Andeweg 

reikt de eerste prijs uit aan Miriam van der Enden, voor haar foto‟s van typisch 

Vogelwijks hang- en sluitwerk. De foto van Tim Swager van een entree van een huis in 

de Leeuwerikstraat is goed voor de tweede prijs. 

-  De toegang tot onze wijk heeft in 2004 allure gekregen met  de komst van het muurdicht 

van Janós Pilinszky aan de ene kant van de Lijsterstraat en de vertaling van dat 

Hongaarse gedicht aan de andere kant. Bij de officiële presentatie van de kunstwerken 

was ook de ambassadeur van Hongarije aanwezig, die zich zeer enthousiast toonde. 
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- Op 3 november 2004 heeft een wijkinformatieavond van de gemeente plaatsgevonden. 

Het verslag daarvan is opgenomen in de Praatvogel van december 2004. 

- In de herfstvakantie hebben de kinderen uit de buurt volgens vaste traditie  weer het Bos 

van Bosman opgeruimd. Het weer zat dit jaar alles behalve mee: de regen kwam met 

bakken uit de hemel. Maar het Bos lag er na afloop weer pico bello bij en de 

pannenkoeken, ambachtelijk bereid door vaders, moeders, oma‟s en opa‟s, smaakten er 

des te beter van. 

- Dit jaar zijn voor de tweede keer de buurtbewoners uitgenodigd om in de nieuwjaarsnacht 

in het Vogelnest een borrel te komen drinken op het nieuwe jaar. De opkomst was niet 

indrukwekkend. Het wijkcomité gaat zich beraden of deze activiteit – in deze vorm – ook 

volgend jaar weer georganiseerd moet worden. Wellicht dat voor een borrel op 

nieuwjaarsdag meer animo bestaat.  

- Het wijkfeest is in 2004 –voor het eerst in lange tijd – niet door Toos Bey georganiseerd, 

maar door het wijkcomité zelf. Toos heeft hen wel nog met raad en daad  terzijde 

gestaan.Het wijkcomité wil bij de organisatie van het wijkfeest komend jaar graag meer 

mensen betrekken. 

- De tennisbanen in het Bos van Bosman zijn weer in gebruik genomen. 

- Het Annapark (het "Vogelplantsoen") is ingericht. 

- Uit een particulier initiatief is in 2004 Hebe ontsproten. De wijk heeft daarmee een betere 

toegang tot de gezondheidszorg. Inspanningen voor een wijkgezondheidscentrum worden 

echter niet minder. Als te zijner tijd op de plaats van het huidige Nieuweroord 

seniorenflats zullen zijn verrezen, zal daaronder een dergelijke voorziening worden 

ingericht, althans, dat is het voornemen. 

-  De gemeente heeft vorig jaar het idee gelanceerd een wijkbudget in te stellen. Het gaat 

om een jaarlijks bedrag van zo‟n 7000 Euro dat door de wijken Houtkwartier, 

Raadsherenbuurt en Vogelwijk gezamenlijk besteed mag worden. De vertegenwoordigers 

van de drie wijken hebben afgesproken het bedrag in goed overleg  bij toerbeurt te 

besteden aan een doel binnen een van de drie wijken. Komend jaar komt het bedrag 

alledrie de wijken ten goede: een deel wordt besteed aan beplanting van de rotonde bij de 

Wassenaarseweg/Rijnsburgerweg. Het restant wordt gedoneerd aan de speeltuin (die 

immers door kinderen uit alledrie de wijken wordt bezocht,  om te helpen bij de opdracht 

te voldoen aan de geldende Europese richtlijnen). De voorzitter zegt toe in de Praatvogel 

die in het najaar uitkomt buurtbewoners te vragen voorstellen voor een goede besteding in 

te dienen.  

- In 2004 is bekend geworden dat Nieuweroord wordt omgevormd in een opvang en 

integratiecentrum. Dat betekent dat in de komende tijd de bewoners aan wie geen verblijf 

wordt toegestaan (ongeveer 70 %), uit het centrum uitgeplaatst zullen worden. Over de 

aanstaande uitplaatsingen is nogal wat commotie ontstaan. Ondermeer heeft een 

protestmars plaatsgevonden. Het COA heeft naar aanleiding van die gebeurtenissen een 

verbeterde aanpak toegezegd. De uitplaatsing moet in de zomer van 2005 zijn afgerond. 

Vanwege de dreigende uitplaatsingen bestaat bij de huidige bewoners weinig animo om 

de normale corveediensten te verrichten. Mede daardoor raakt het Bos van Bosman in de 

directe nabijheid van Nieuweroord sneller vervuild. Het COA is daar inmiddels over 

aangesproken. 

Kijk op 2005 

Het komende jaar lijken zich geen grote infrastructurele gebeurtenissen te zullen voordoen. 

Aandacht zal er zijn voor de ontwikkelingen aan de overkant van de Wassenaarseweg, waar de 

gemeente  vormen van woningbouw wenst en voorzieningen die het Brainpark voor gebruikers 

en eventuele toekomstige bewoners aantrekkelijker moeten maken. Ook zal een vinger aan de 

pols worden gehouden wat betreft de ontwikkelingen rondom het betaald parkeren in Leiden. 

Thans staat het Houtkwartier op de nominatie opgenomen te worden binnen de grenzen van het 

gebied waar betaald moet worden voor het parkeren. Voor onze wijk is daarvan vooralsnog geen 

sprake. 
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Voor het komende jaar staan de gebruikelijke activiteiten op de agenda. Het wijkcomité zou die 

activiteiten van nieuw elan willen voorzien. Zij wil daarom graag nieuwe mensen betrekken bij 

de organisatie van de activiteiten, zoals bijvoorbeeld het wijkfeest. 

Nieuw op de agenda is de parkendag. Naar verwachting wordt deze dag, een initiatief van de 

ANWB een jaarlijks terugkerend festijn. Hoewel de landelijke insteek is de parken onder de 

aandacht van alle landgenoten te brengen, ziet het wijkcomité – in ieder geval komend jaar - voor 

zichzelf een beperktere opdracht om de wijkbewoners samen te brengen voor iets aardigs in het 

Bos van Bosman. 

 

Vragen en opmerkingen uit de zaal n.a.v. de kijk op 2005 

Jeannette Matze vraagt zich af of het wijkcomité nu al voorzichtig kan informeren bij de 

gemeente wat de plannen zijn of worden voor Nieuweroord nádat het huurcontract met het COA 

is afgelopen. De voorzitter deelt mede dat het wijkcomité daar zeker aandacht voor heeft. Kees 

Post merkt op dat raadslis mw. Dobben-de Bruin ook continu aandacht voor dit onderwerp heeft. 

Ze meldt verder dat ook de tuinvereniging is aangeschreven over de nationale parkendag. Het 

winterseizoen maakt het lastig leden te activeren; waarschijnlijk zal de tuinverenging daarom pas 

volgend jaar meedoen. 

Financiën 

Theo Bennebroek deelt namens de kascommissie, bestaande uit Erik Versloot en spreker zelf, 

mede dat een goedkeurende verklaring is afgegeven voor de boekhouding van de penningmeester 

over het jaar 2004. 

De penningmeester Jan van Doggenaar geeft nog een mondelinge toelichting op de begroting: hij 

deelt mee dat de begroting iets hoger is uitgevallen dan vorig jaar. De verhoging ligt m.n. in de 

kosten voor de wijziging van de statuten. 

Een kwestie die pas onlangs is opgekomen en nog niet in de begroting is verwerkt, betreft de 

kosten van de Praatvogel. De huidige drukker heeft bij het laatste nummer de kosten aanzienlijk 

verhoogd. De verhoging is permanent. Navraag bij andere drukkers heeft uitgewezen dat die 

prijsverhoging bepaald niet onredelijk is. Hij ziet er derhalve naar uit dat de post voor de 

Praatvogel omhoog moet. Deze post zal dan ook met € 600 worden verhoogd en het geplande 

tekort zal ook met dat bedrag toenemen.    

 

Het wijkcomité overweegt vanwege de hoger kosten de buurtbewoners vrijwillig om een donatie 

te vragen. Gedacht wordt aan een bedrag van 10 tot 15 Euro. 

Vanuit de zaal komt het advies om daarnaast andere geldbronnen aan te boren. Daarbij wordt 

geopperd dat de gemeente allerlei subsidiepotjes heeft waar de wijk/het wijkcomité 

van kunnen profiteren. 

Statuten 

Noor Engbers vertelt dat het wijkcomité op enig moment heeft geconstateerd dat de 

samenstelling van het wijkcomité niet strookt met hetgeen daarover in de statuten is opgenomen. 

Die omstandigheid en een aantal andere bepalingen die niet meer van deze tijd zijn, vormden 

aanleiding voor de plannen van het wijkcomité de statuten te herzien. Het wijkcomité heeft een 

aantal uitgangspunten vastgesteld (die ook in de Praatvogel van december zijn opgenomen) en 

heeft notaris Mulder, die ook inwoner van onze wijk is, gevraagd eens te kijken of  

modernisering van de statuten met die uitgangpunten mogelijk is. De notaris heeft inmiddels een 

concept opgesteld, waarin de uitgangspunten van het wijkcomité zijn meegenomen. In reactie op 

een vraag uit de zaal wordt besloten, dat het concept voor korte tijd ter inzage zal worden gesteld 

op de website van de Vogelwijk. Bewoners kunnen naar aanleiding daarvan met opmerkingen en 

vragen bij het wijkcomité terecht. De terinzagelegging zal in de Praatvogel worden 

aangekondigd. Daarbij zal ook worden aangegeven hoe  de verdere afhandeling van de 

statutenwijziging eruit zal zien. 
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Rondvraag 

Jeanette Matze vraagt het wijkcomité adressen en telefoonnummers uit de verslagen van de 

vergaderingen van het wijkcomité te verwijderen alvorens de verslagen op de website te plaatsen 

ter bescherming van de privacy van de betreffende personen. 

 

Theo Bennebroek deelt namens de bewonersvereniging van de IJsvogelhof mee dat op korte 

termijn een besluit zal worden genomen over de vraag of de invalidenliften aan de buitenzijde 

van de flat moeten worden verwijderd. 

Hij brengt ook naar voren dat de hoge verkeersdrempel aan de Mezenstraat een probleem vormt. 

Vooralsnog is er over de verwijdering van die hoge drempel nog geen overeenstemming met de 

gemeente. Ruud Stam biedt de hulp van het wijkcomité aan in het overleg met de gemeente. 

 

Simone Rosier deelt mee dat de gemeente tot haar grote tevredenheid langs de sloot bij de 

Nachtegaallaan stevige metalen hekken heeft geplaatst, daar waar de vuilcontainers moeten 

worden klaargezet.   

 

Miriam van der Enden deelt mee dat zij de hekken erg lelijk vindt en daarom veel minder 

tevreden is. Zij heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente. Zij heeft afgesproken dat 

over een jaar zal worden bezien hoe storend –met name de glimmende metalen onderdelen van - 

de hekken dan nog zijn. Wellicht dat het weer daarop een gunstige invloed heeft. Zo niet, dan 

overweegt de gemeente de hekken te laten begroeien met klimop of iets dergelijks. 

 

Loek van Ekdom vraagt zich af of de gemeente kan worden gevraagd de sloot tussen het weiland 

en de Nachtegaallaan schoon te maken. Simone Rosier meldt dat met enige regelmaat de troep 

uit de sloot wordt gevist 

 

Kees Post vertelt dat hij onlangs heeft begrepen dat de gemeente de sterkte van de 

straatverlichting al enige tijd geleden heeft verminderd. Hij vraagt de aanwezigen of zij dat 

hebben gemerkt. De aanwezigen beamen dat de lichtsterkte is verminderd en noemen dat een 

(relatieve) verbetering. 

 

Mevrouw Oele vraagt of het wandelpad naar Endegeest doorgaat. Ruud Stam zegt dat de 

besluitvorming over het wandelpad zich nu in de bezwarenfase bevindt en dat dat naar zijn 

inschatting nog wel even kan duren, gelet op het grote aantal bezwaarschriften dat schijnt te zijn 

ingediend. 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit nog 

iets te drinken en de fototentoonstelling goed te bekijken. 
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Beste wijkgenoten,  

Terwijl ik deze tekst aan het tikken ben, kijk ik uit over een dik besneeuwd, winters 

parklandschap. Toch zal het ooit lente en daarna zomer worden.... 

Daarom is het bestuur van de Stichting Tennisbaan Nieuweroord i.o. (te vroeg??) 

uit de winterslaap ontwaakt en met de voorbereiding van een nieuw tennisseizoen 

begonnen. 

Er staan ons namelijk 2 tennisbanen ter beschikking, gelegen in het Bos van 

Bosman, schuin achter het COA. 

Let wel, wij zijn geen officiële tennisclub met alle faciliteiten van dien: u kunt er 

tegen een kleine contributie een balletje slaan, maar moet zelf b.v. een stoeltje 

en/of drankje meenemen voor een eventuele nazit... 

Hoe we het dit jaar precies gaan aanpakken hopen we duidelijk te krijgen via een 

enquête onder de leden van vorig jaar en d.m.v. de opgedane ervaringen uit ons 

eerste seizoen. 

 

Bent u door deze informatie geïnteresseerd geraakt in deze sportieve mogelijkheid, 

dan kunt u dit alvast kenbaar maken door contact op te nemen met : 

Emma van Strien-Zanardi,  

Tel.   5153518  

E-mail  zanardi@hetnet.nl. 

 

Wij van onze kant zullen u dan binnenkort laten horen hoe we ons tennisseizoen dit 

jaar in elkaar gaan zetten. 

 

Hopelijk tot ziens op de banen in betere meteorologische tijden. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van de Stichting  

Tennisbaan Nieuweroord i.o. 
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Vogels uit onze Wijk, deel 4  
 
 

Het prettige aan onze wijk is dat de vogels zich zo 

keurig aan de regels houden. De roodborsten hoor je 

goed in de Roodborststraat, de groene specht is vaak 

in het bosje achter de Groene Spechthof te horen en 

ikzelf hoor de vink uitgerekend in de Vinkenstraat. 

De Vinkenstraat is een van de uithoeken van 

het territorium van onze wijkvink. Zo‟n vogel 

kiest vier of vijf zangposten, ongeveer in een 

cirkel om zijn territorium, en claimt het gebied 

door een voortdurend herhaalde zangstrofe, 

die hij van elk van die zangposten laat horen.   

Het is een heel bekend vogelgeluid, dat 

iedereen vast weleens gehoord heeft: een zangstrofe van 2 of 3 seconden, waarbij 

het begin bestaat uit een versnellende en dalende reeks  identieke elementen (de 

triller), en het slot uit een opvallende slotmotief (in het Engels de „ flourish‟ 

geheten. Het klinkt daar ongeveer als “Chip chip chip tell tell tel tissy tissy  choo - 

ee- o”.   

Urenlang kan de vink met zijn zang doorgaan - ik heb eens in een vakantiehuisje 

gezeten vlak onder een van zijn zangposten. “Vin „vin‟ vin‟ vind je mijn 

lievelingsliedje niet boeiend? Leek het beest voortdurend te zeggen.  In heel 

Europa zingen alle vinken ongeveer op die manier, alleen het slotmotief varieert 

van streek tot streek. Er bestaat een grapje over Duitse ornithologen dat ze 

geblindoekt gedropt kunnen worden in een willekeurig bos, en via de vinkenzang 

de weg naar huis kunnen terugvinden.  

Curieus genoeg wordt het slotmotief aan het begin van het broedseizoen vaak 

weggelaten, en pas is daar een verklaring voor gevonden: het blijkt  dat die dalende 

trillers een soort agressietoon zijn tegen andere mannetjes (met als boodschap:  

„wegwezen hier‟ ) en het slotmotief bedoeld is voor de vrouwtjesvinken.  Het 

verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is bij heel veel vogels niet of nauwelijks te 

zien, maar onder andere bij vinken wel.  

Het meest opvallend is een witte vleugelstreep, vooral bij de mannetjes. Het 

mannetje heeft verder een roodachtige borst en kop, en blauwgrijze accenten. Het 

vrouwtje ziet er musachtiger uit, maar je ziet meteen dat het geen mus is door de 

manier waarop ze lopen. Mussen hippen, vinken dribbelen. „ s Winters scharrelen 

de vinken door de hele buurt, ook weleens gemend met groepjes mezen, terwijl ze 

alle tuinen afstruinen op zoek naar eetbaars. Als ze wegvliegen, verraden de twee 
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witte zijkanten van hun staarten dat het vinken zijn. Als typische bodemvogels, die 

leven van zaden op de bodem, hebben ze het met al die sneeuw best zwaar gehad. 

Heel opvallend is trouwens ook de 

vinkenroep; een luid en krachtig „ 

pink‟. De vink is ook naar die roep 

genoemd.  

Door klankverschuivingen in de 

germaanse talen werd de p een f, 

en die weer een v. Precies zoals 

pater via father „ vader‟  werd. In 

sommige Schotse streken begon 

het allemaal weer opnieuw. Daar 

duiden ze hun finch aan met het 

klanknabootsende „pink‟. 

 

Dick de Vos 

 

 

 

 
 
Zowaar werd ook onze Vogelwijk op 2 maart verrast met een flink pak sneeuw. 

 

Hier een paar foto‟s die laten zien hoe mooi het allemaal was. 

(Op www.vogelwijk.nl  zijn ze in kleur te zien ! ) 

 

 
 

 

Brug in de nacht 

 
Kees van den Aarsen 

http://www.vogelwijk.nl/
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Weiland in ochtendzon 

 
Kees van den Aarsen 

Sprookjesstruik 

 
Kees van den Aarsen 

Hebben Gideon en Freek de 

grootste sneeuwman van de wijk 

gemaakt? Hij was wel 3 meter 

hoog. Met een ladder en een hek 

hebben ze de kop erop gezet.  

De onderste sneeuwbal hebben ze 

met veel kinderen samen gerold. 

Twee weken dooi en nog zagen 

we wat modderige resten liggen! 

Tja het was echt de grootste 

sneeuwman...... 

 
Simone Rosier 
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In Memoriam 

Margaretha Johanna (Greet) Dorpema 

 

Djombang, 11-11-1912             Leiden, 18 -2-2005  

Vinkenstraat 4 

 

Op 18 februari is onze buurvrouw, Greet Dorpema, overleden. Greet woonde ruim 

55 jaar in onze wijk en was volgens ons de oudste bewoonster van de Vogelbuurt. 

Tijdens de afscheidsplechtigheid memoreerde Tofi, de oudste dochter, dat op nr. 4 

altijd „het touwtje‟ buiten de brievenbus hing, als teken van gastvrijheid.  

Velen wisten dat touwtje te vinden: de kinderen, vriendjes en vriendinnetjes van de 

kinderen, pleegkinderen, kostgangers, Indische mensen …. het was er altijd 

„kassian‟ (medelijden), zeker in de jaren ‟60 en ‟70. Later, toen Greet alleen 

woonde, bleef het touwtje dienstdoen; de laatste jaren vooral voor de kinderen en 

de „thuiszorg‟, die intensief voor haar zorgden. 

Greet was een lieve (buur)vrouw, altijd vrolijk, vol humor en fantasie en met een 

groot hart. Wie door de Vinkenstraat ging, trof haar vaak zwaaiend achter het raam 

aan: je kwam er bij wijze van spreken niet langs, als je niet terugzwaaide. 

Toen we woensdag 23 februari in de aula van crematorium Rhijnhof afscheid van 

haar namen, luisterden we ook naar één van haar favoriete songs „a guardian 

angel‟. Haar zoon Tirke sprak hierbij de overtuiging uit dat „moe‟ voor velen een 

beschermengel zal zijn. We hopen dat ze ook de Vogelbuurt onder haar hoede zal 

nemen. 

 

Bert Leeuwe en Herman van der Kooij van nr.6 
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Het estafettestokje naar een volgende wijkbewoner 

Het hofje 
 

Zoals u allen zult weten telt de Vogelwijk sinds eind 2002 een heus „hofje‟, de 

Groene Spechthof. Wij wonen met z‟n twaalven rondom onze eigen binnentuin en 

kunnen vanaf de voorkant van het huis prima in de gaten houden wat er zoal bij de 

overburen gebeurt. Klinkt dat „op elkaars lip‟? Misschien, maar in de praktijk valt 

het reuze mee; onze dektuin is ruim 17 meter breed en omdat de huizen aan de 

voorkant maar één verdieping hebben (aannemende dat je de voordeur op begane-

grond niveau denkt), is er veel licht en ruimte op dat dek en dus geen „eng-‟ maar 

wel een sterk „sociaal‟ gevoel. Na de oplevering van de woningen, eind 2002, 

ontstond als vanzelf een vrij hechte band tussen de nieuwe bewoners. Er werd 

gekeken wat men zoal van plan was met de keuken (waar komt „ie, wat voor 

merk/kleur, goh, heb jij ook zo‟n oven...). En wat er op de muren kwam, welke 

kleuren, doen jullie parket of tegels beneden? Hee, ik hoorde dat jij een 

bouwstofzuiger hebt, mag ik die even lenen? Uhm, buurman, er komt zometeen 

een pallet met tegels, ik zoek nog mensen die willen helpen om dat ding in de 

garage te krijgen. Zo ging dat gedurende een paar maanden en natuurlijk was 

vrijwel elke middag wel bij iemand “de bar open”. 

 

Rond voorjaar 2003 woonden we er “echt” met z‟n twaalven. Er waren toen nog 

geen tuinen, alleen hopen zand. Maar er was wel “het dek” in al zijn glorie en met 

een welhaast ideale ligging met de kop richting ZW in de ecologische zone. Zoals 

bekend had 2003 een fantastisch voorjaar en een mogelijk nog betere zomer met 

als resultaat dat vele avonden buiten op dat dek werden doorgebracht onder het 

genot van vaste en vloeibare versnaperingen. Nu de tuinen zo‟n beetje klaar zijn en 

“het groengebeuren” is aangeslagen is het dek-leven wat minder geworden, maar 

over is het zeker niet. Je hebt nu alleen de mogelijkheid tot keuze voor privacy in 

de eigen tuin, of wat meer de sociale kant opzoeken aan de voorkant van het huis. 

Er wordt nooit wat opgedrongen, ieder doet waar hij/zij zin in heeft, maar je weet 

dat je kan rekenen op elk van je buren in geval van nood (zoals flessen wijn die 

nodig op moeten). 

 

De Vogelwijk is een heerlijke plek om te wonen. Veel groen, lekker rustig en met 

zijn niet-doorgaande in- en uitvalswegen een soort van eilandje aan de rand van de 

stad. In feite is de Groene Spechthof vervolgens weer een apart eilandje aan de 

rand van die Vogelwijk. Het heeft maar één in- en uitgang, een beetje verstopt 

tussen de Park Villa‟s aan de Bosuilstraat. En net als een echt eiland, voeren wij als 

bewoners een voortdurende strijd tegen het water. U heeft het vast wel gezien, 

tijdens de bouwvak 2002 kwam de aannemer er op onplezierige wijze achter dat 

onze garagebak het laagste punt vormt in de wijk: omdat de tijdelijke pomp was 

verdwenen (men zegt: „gejat‟) en de riolering nog niet helemaal correct lag 

verzamelde al het regenwater zich in onze garages. Van dat zwembad hebben we 

nog vele maanden plezier gehad in de vorm van overmatig vocht in de woningen 
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en schimmel in de garages. Om te voorkomen dat dit nogmaals zou gebeuren is er 

overhaast in de laatste maanden voor oplevering een extra rioolgemaal aangelegd 

ter hoogte van ons toegangshek. We hebben nu dus twee pompen; de eerste pompt 

het regenwater uit de garagebak en in het “Vogelwijkriool”, de tweede pompt het 

rioolwater van het “Groene Spechtriool” in het “Vogelwijkriool”. Door een foutje 

bij de aanleg (de regenwaterpomp zat in eerste instantie ten onrechte aangesloten 

op het “Groene Spechtriool”) hebben we de afgelopen twee jaren met zekere 

regelmaat ruzie gehad met die pompen. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt als 

òf de rioolpomp, òf de regenwaterpomp er mee ophoudt (en dat doen ze altijd in 

het weekend, ‟s-avonds en in de regen) of nog erger, het rioolwater de verkeerde 

kant op wordt gepompt. Inmiddels zijn beide pompen correct aangesloten en 

fungeren al onze afvoeren zo‟n beetje zoals het hoort. Er waren trouwens nog wel 

meer kinderziekten maar na de nodige aandrang zijn ze bijna allemaal netjes door 

de aannemer opgelost (er volgt nog het een en ander aan werkzaamheden komend 

voorjaar). Is er dus slecht gebouwd? Helemaal niet, in tegendeel zelfs. Maar helaas 

zijn onze woningen niet helemaal standaard. Bij dit soort complexe bouw komen 

slordigheidjes voor, maar toch was het aantal restpunten bij oplevering eigenlijk bij 

iedereen minimaal. Mijn complimenten dus aan bouwer Kastelein die in het 

algemeen een prima stuk werk heeft geleverd. 

 

Zo zijn we dus een eilandje binnen een eiland. En er zijn nog meer 

wetenswaardigheden. Wist u bijvoorbeeld dat wij waarschijnlijk de enige “straat” 

in de Vogelwijk zijn die vrijwel in zijn geheel privébezit is? De openbare weg 

houdt op bij het hek tussen de villa‟s. Alles erachter is het gemeenschappelijk 

eigendom van de bewoners en is dus geen openbare weg. Dat hek is trouwens een 

ramp. Het is errrrrrg langzaam en niet functioneel. Typisch een architectengrapje. 

Als er iemand nog een goed tuinhek zoekt...hij kan zich bij mij melden! Ook 

bemerkenswaardig is het feit dat hellingbaan en garagevloer, in tegenstelling tot 

hetgeen een deel van de plaatselijke jeugd denkt, geen onderdeel van de speeltuin 

vormen. Het is gevaarlijk (maar wel leuk...) om daar met skateboards en zo vanaf 

te racen, er staan tenslotte auto‟s geparkeerd en die rijden ook zo af en toe weg. Nu 

we zo ongeveer elk kind in het bezit van fiets, step, skates of skateboard daar een 

stuk of tien keer over hebben aangesproken is dit probleem zichzelf aan het 

oplossen, maar ik dacht dat het geen kwaad kon om het nog maar eens te melden. 

 

Wat kan ik nog meer vertellen? Het is dus goed wonen in de Groene Spechthof. 

Door de ligging zijn we wellicht een beetje geïsoleerd van de rest van de wijk, 

maar ter compensatie hebben we onderling een uitstekende sociale band. We 

hebben uiteraard onze vereniging van eigenaren maar ook ons eigen 

computernetwerk, DEKnet, waarmee we gezamenlijk, al dan niet draadloos, 

Internetverbindingen delen. En binnenkort wordt het weer voorjaar en hopelijk 

mooi weer. Dat betekent: buiten voor de deur ontbijten en ‟s-avonds met de 

liefhebbers aan de rosé. Ik hoef hier voorlopig niet meer weg... 

 

Wouter Meijers 

Groene Spechthof 5 
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VOLLEYBALTOERNOOI 

 

Zaterdag 21 mei 2005 
 

van 14:00 uur tot 17:00 uur 

 

 

 

 

 

 
 
Het is weer zover: tijd voor ons grandioze wijk volleybal toernooi !!! 

Net als vorig jaar in de mooie grote sportzaal van het Rijnlands Zee Hospitium. 

 

 

Ook de bewoners van de Raadsherenbuurt 

worden van harte uitgenodigd mee te doen !  

 

 

Om mee te doen aan dit toernooi: liefst 

opgeven met hele teams tegelijk (bijv. 

Straatteam, familie– of vriendenteam ). 

Opgeven per persoon kan ook, dan wordt je ingedeeld in een team door de 

organisatie. Je kunt je ook aanmelden om bijv. als scheidsrechter mee te helpen dit 

toernooi een succes te maken. 

Info bij Jan van Doggenaar of Ben Schippers Tel : 5152233 

 

Aanmelding voor deelname vóór 1 mei 2005 : 

Door middel van het aan deze praatvogel bijgevoegd formulier of  per e-mail naar :  

 

j.van.doggenaar@planet.nl 

 

(Bij e-mail svp alle gegevens van het deelname formulier opgeven.) 
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Deelname formulier  WIJK Volleybal TOERNOOI  

Zaterdag 21 Mei  
================================================= 

Svp. inleveren vóór 1 mei  bij  Ben Schippers , Mezenstraat 7        of  
      Jan van Doggenaar, Bosuilstraat 1 
 

Inschrijving per team: 

 

Naam team  : _____________________________ 

Contactpersoon  : ___________________________   

Adres  : ___________________________  Tel : ___________ 

1. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v  

2. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

3. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

4. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

5. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

6. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

7. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

 
=================== 
Individuele inschrijving (zonder team): 

 

Naam   : ______________________________ Leeftijd : ___ 

Adres   : ______________________________ Man / Vrouw 

Telefoonnumer  : _________________   
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…het weer zover is dat de lente eraan komt. Crocussen en narcissen komen weer overal onze 

wijk opfleuren. Als U de bloemen niet afplukt, geven die langer en voor iedereen een lente-

gevoel. Dus laat staan die blommen!; 

 

…ook de vogels weer gaan nestelen. Hopelijk komen er dan veel jonge vogels, maar die zijn 

geen kattenvoer!. Dus wilt U zo vriendelijk zijn de kat de bel aan te binden, want dat spaart veel 

vogeltjes; 

 

…het bos kortgeleden is schoongemaakt, vooral de sloten en de vijver. Dat is mooi, zult U 

zeggen, maar kinderen spelen graag aan de slootkant en ze hebben alweer een dam in de sloot 

gebouwd. Dat zou niet zo erg zijn, maar nu kan het water niet weg en staan de bomen met hun 

wortels te diep in het water. Heel slecht voor die bomen, want daar  kunnen ze niet tegen en ze 

kunnen zelfs doodgaan. Misschien kunnen deze kinderen de sloot ook weer open maken?; 

 

…iemand vier Casarca ganzen heeft waargenomen in het weiland aan de Nachtegaallaan. Leuk 

dat er nu meer zijn, want eerder was er maar één eenzame Cascara gans. Die gans is niet zo groot 

en is oranje-bruin en met een iets lichtere kop en snavel; 

 

..de vuilnisbakken minder erg stinken als U wat mottenballen onderin de bak gooit; 

 

…het voor minder valide mensen en mensen met kinderwagens heel wat prettiger is door de wijk 

te lopen, als iedere tuineigenaar het overhangend groen en andere struikelblokken zou weghalen.. 

Er was een gemeentelijke waarschuwing en een inspectie, maar niet iedereen heeft zich daar 

voldoende van aangetrokken en her en der begint de „bezetting‟ van de stoep weer; 

 

…er in de afgelopen periode prachtige sneeuwfoto‟s waren te maken in de wijk. Dat was 

onverwacht winteren en lastiger buiten lopen en rijden, maar wel genieten van de witte aanblik; 

 

…er eindelijk een aanvaardbare parkeer-oplossing is voor onze groentenwinkel van Ron 

Wetselaar. Herhaaldelijk bellen en soebatten bij de gemeente en zelfs enkele bekeuringen(!), 

maar nu toch tenslotte een fiat dat de overleving van onze enige wijkwinkel het vergt dat de oude 

parkeersituatie af en toe nodig is voor de aan- en afvoer; 

 

…er hekjes aan de sloot van de Nachtegaallaan zijn geplaatst voor het veilig neerzetten van de 

vuilnisbakken. Een handige oplossing, maar die wordt niet door iedereen echt mooi gevonden. 

Ziedaar een afweging tussen schoonheid en gemak ! 

 

... er nu net een ooievaar is gezien naast de wijk; kennelijk eentje die op verkenning is naar z‟n 

nieuwe huis op de paal midden in het weiland van Bremmer. 

 

Nel van der Steen 
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Het  theehuis  
in de Leidse  Hout 

wenst de bewoners van de Vogelwijk 

PRETTIGE PAASDAGEN  

Open iedere dag vanaf 10:00 uur : 

Voor lunch, high tea, borrel of gewoon zin in ’n 
feestje 
 

 

 

 

 

 
 

Houtlaan 100 

2334 CL Leiden 

Tel. 071-5153476 

www.deleidsehout.nl 


