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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 

sh552910@12move.nl 
Elise Bosman (vice-voorzitter) Lijsterstr. 32  tel. 517 24 09 
Noor Engbers (secretaris) Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 

trommeng@xs4all.nl 
Jan van Doggenaar (penn.m.) Bosuilstr. 1  tel. 301 53 91 

j.van.doggenaar@wxs.nl 
Lydia Sterrenberg   Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 

l.sterrenberg@planet.nl 
Bob Rogmans   Lijsterstr. 30  tel. 572 61 49 

bob.rogmans@hp.com 
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 
Elise Bosman  ebosman@iclon.leidenuniv.nl 
Michiel Andeweg michielangelo55@hotmail.com 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politie 

 Wijkagent: dhr. Peter Vink : 071 - 525 83 02 
 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 

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 

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 
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Ruud Stam                                                                           
 
Misschien is het u opgevallen. Er is af en toe bewoning te zien op onze ooievaarspaal in het 
Landje van Bremmer. Maar ja, geen ooievaar maar een koppeltje nijlganzen vinden de plek erg 
interessant. Nijlganzen komen van oorsprong niet in Nederland voor, maar de laatste jaren zie je 
deze exoot steeds vaker. Op zich zijn exoten niet erg, behalve als ze gaan concurreren met de 
bestaande fauna, vooral in tijden van schaarste. Dan zijn we bang dat soorten verdreven worden 
die we juist zo graag willen beschermen. En het wordt wel heel brutaal als ze zomaar in een nest 
gaan zitten dat we voor een andere soort gereserveerd hadden. 
 
Hieraan moet ik soms denken bij de vorming van de Districtsraden. Namens de Vogelwijk neem 
ik deel aan de beraadslagingen van de Districtsraad Boerhavenkwartier. Daarin zijn 
vertegenwoordigd de wijken ten westen van het spoor. Het doel van de oprichting van 
districtsraden door de gemeente is om de bevolking beter te betrekken bij wat er zich in de eigen 
buurt afspeelt. Daartoe is er een gering bedrag (ca 7000,- Euro) voor onderhoud door de 
districtsraad te besteden. Dat betekent dus dat we als Vogelwijk ongeveer een 2000,- Euro van 
dit bedrag zouden kunnen besteden. Bovendien moeten we als drie besturen daarover beslissen. 
Dus ik beslis mee over wat er in bijvoorbeeld de Raadsherenbuurt moet gebeuren en omgekeerd 
praat de voorzitter van de Raadsherenbuurt mee over wat er bij ons moet gebeuren. Over de 
wijken heen beslissen is een taak van de algemene democratie (gemeenteraad) en nu deze dat niet 
wil oppakken worden we door de gemeente dus gedwongen om in andermans nest te gaan zitten. 
Bovendien zouden we daarover een inspraaktraject door de bewoners moeten organiseren. Echter 
geld voor die activiteit wordt door de gemeente niet beschikbaar gesteld en het budget van de 
wijk is te gering om ook dit te bekostigen. Misschien als we geen wijkfeest meer organiseren lukt 
dat, maar ik denk dat u dat geen goed idee vindt en dat de burger dan eerder minder dan meer 
betrokken raakt bij zijn woonomgeving. 
Een nieuwe loot aan de districtsboom wordt de districtswebsite. Dit lijkt een positieve 
ontwikkeling, maar wij hadden al een mooie website die door Kees van den Aarsen voortreffelijk 
opgezet is en beheerd wordt. We zullen moeten oppassen dat de gemeente niet in ons nest gaat 
zitten. 
De goede bedoelingen van de politiek met het opzetten van de districtenstructuur waarderen wij, 
maar we zullen het kritisch blijven volgen en u op de hoogte houden. 
Overigens als u ideeën heeft voor de besteding in 2007 van dit geringe budget, dan hoor ik dat 
graag. 
 
Er zijn ook positieve andere nesten te melden: 

• De oproep in de vorige Praatvogel om wat te doen voor onze asielzoekers heeft 
geresulteerd in een werkgroep, die voortvarend aan de slag is gegaan en leuke initiatieven 
ontwikkelt. Een oproep van deze werkgroep leest u elders in dit blad. Een aanrader om 
eens wat aandacht aan te besteden. 

• De tennisbaan is weer open. Aanmelden kan. Zie elders in dit blad. 
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Zaterdag 26 augustus a.s. vieren we het jaarlijkse wijkfeest  mét barbeque en borrel,  
en daaraan voorafgaand een aktief & leuk programma, o.a. het vrolijke vogelfeest 
 
Wie helpt mee 

 als barman/vrouw 
 achter de BBQ 
 salades maken 
 opbouwen 
 opruimen 

of één van de activiteiten organiseren? 
 
Je kunt je hiervoor opgeven bij de feestcommisie: 
Lydia Sterrenberg; Jan van Doggenaar; Hans Dirken; Bob Rogmans & Elise Bosman. Voor 
telefoonnummers - zie voorkaft van de Praatvogel! Globale plannen voor het programma zijn er 
al,  maar... alle alternatieve ideeën blijven natuurlijk altijd welkom !!!    
 

 
   

 
 
BERICHT VAN DE WERKGROEP  VOGELWIJK – COA  (‘Asielzoekerscentrum’) 

(Oproep voor vrijwilligers vanaf 18 jaar) 
 
Uit de wervingstekst van het COA:  
Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak 
gedurende de asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op een verblijf in Nederland, terugkeer 
naar het land van herkomst of doormigratie. 
Met behulp van vrijwilligers kan het COA haar aanbod aan activiteiten voor asielzoekers 
uitbreiden. Als vrijwilliger werkt u veel samen. U krijgt begeleiding en ondersteuning door de 
medewerkers op locatie. Als vrijwilliger maakt u kennis met verschillende culturen en werkt u 
met zowel laag als hoog opgeleiden, jong en oud. Het feit dat geen dag hetzelfde is, maakt het 
werken op een asielzoekerscentrum veelzijdig en uitdagend. 
Het COA verwacht dat u het COA-beleid onderschrijft en afstand weet te bewaren tot de 
asielzoeker. Kortom, als u uw kennis en ervaring wilt delen en een bijdrage wilt leveren aan de 
opvang van asielzoekers, is vrijwilligerswerk bij het COA wellicht iets voor u. 
 
Tijdens de jaarvergadering van de wijkbewoners met het wijkcomité eind maart 2006, hebben 
een aantal aanwezigen als reactie op de trieste gebeurtenissen in het centrum de handen ineen 
geslagen om in overleg met leiding en medewerkers van het COA te bezien wat wij als buren van 
het COA kunnen bijdragen aan verbetering van het leefklimaat van onze mede-wijkbewoners. 
Als nieuwe werkgroep zijn wij ondertussen twee keer bijeen geweest en hebben een 
kennismakings- en verkenningsoverleg met het COA gehad. 
Uit dit overleg kwam naar voren dat dringend vrijwilligers nodig zijn voor het Open Leer 
Centrum (OLC): met 5 a 6 mensen extra kan het OLC alle dagdelen open zijn (9.00–17.00 u.) in 
plaats van slechts enkele ochtenden op het ogenblik.  
Een andere urgentie ligt bij de peuterspeelzaal: met enkele vrijwilligers meer, kan deze elke 
ochtend open zijn van 9.45-11.45u., in plaats van nu slechts enkele ochtenden. 
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Het OLC is een computerruimte waar asielzoekers zelfstandig of in groepsverband werken en 
leren. Samen met het COA zorgt u als vrijwilliger op de overeengekomen 1 of meerdere 
dagdelen per week voor een goede gang van zaken in het OLC, u bent aanwezig tijdens de 
openingsuren van het centrum en bent aanspreekpunt voor vragen.  Sommige asielzoekers zijn 
hoog opgeleid, maar anderen hebben nog nooit met een computer gewerkt, waardoor u vragen op 
heel verschillende niveaus kunt verwachten. Daarnaast ondersteunt u asielzoekers bij (zelf)studie 
programma’s, bijvoorbeeld bij het leren werken met een software pakket en het leren van een taal 
of geeft u huiswerkbegeleiding. Dit kan zowel individueel als in groepsverband zijn. Vreemde 
talenkennis, ervaring met computers of lesgeven is daarbij natuurlijk extra welkom. 
In de peuterspeelzaal kunnen kinderen tot 4 jaar terecht, waarvan de ouders niet kunnen oppassen 
omdat zij b.v. deel nemen aan programma’s of activiteiten, of een afspraak hebben met hun arts 
of advocaat. Als vrijwilliger runt u de speelzaal samen met asielzoekers en in overleg met het 
COA. U gebruikt uw overwicht als kinderen ruzie maken, troost ze als ze verdrietig zijn of zich 
pijn hebben gedaan en zorgt ervoor dat de ruimte, de meubels en het speelgoed netjes 
achtergelaten worden. 
 
Minder dringend qua benodigde vrijwilligers, in voorbereiding, of bij gebleken belangstelling op 
te starten activiteiten zijn: 

- ondersteuning bij het lespakket basaal Nederlands en conversatielessen, 
- het project Vrouw en Veiligheid in de Opvang en andere vrouwenactiviteiten, 
- het geven van, begeleiden van en/of toezicht houden bij fitness en/of andere 

sportactiviteiten. De eigen gymzaal wordt momenteel opgeknapt en de directie kijkt uit 
naar andere externe sportaccommodaties: tips, aanbiedingen, mogelijkheden zijn zeer 
welkom, 

- creativiteitsbezigheden en vrijetijdsbesteding, b.v. voetbaltraining, muziekles, naailes, 
schaken/dammen, 

- (oudere) kinderactiviteiten: momenteel probleem met facilitaire ruimte: schoolruimte is 
incidenteel beschikbaar, 

- gebruik tennisbaan: inzameling tweede hands rackets en ballen. Binnenkort is op 
Zaterdag de baan open voor zowel wijk- als COA-bewoners (dit geldt voor leden van de 
Tennisstichting i.o: zie hierover een bericht elders in de Praatvogel). 

 
Ten slotte nog de volgende opmerking: de werkgroep heeft van het COA een aantal 
brochures/teksten meegekregen die duidelijk maken dat vrijwilligerswerk, net zo als bij vele 
andere organisaties, gewoon echt en serieus werk is. Zo heeft de werkgroep informatie over 
het Vrijwilligerscontract, de Verklaring omtrent Gedrag, het Sollicitatieformulier, de 
Gedragscode en een algemene beschrijving van Vrijwilligerswerk bij het COA. 
Is uw belangstelling door dit bericht gewekt, hetzij om als vrijwilliger een dagdeel per week, 
of b.v. samen met kennis/vriend(in)/buren bij toerbeurt eens per 2 a 3 weken, op het COA aan 
de slag te gaan, hetzij om de ter beschikking staande informatie eerst eens rustig door te 
lezen, neem dan contact op met: 
Frits Hüsken  of  Elise Bosman 
Vinkenstraat 2    Lijsterstraat 32 
2333VS Leiden    2333 XS Leiden 
Tel 3015025    Tel 5172409 
E-mail: fritshusken@yahoo.com  E-mail: ebosman@iclon.leidenuniv.nl 
 
Hier kunt u ook uw overbodig geachte tennisracket en tennisballen kwijt. 
 
Namens de Werkgroep Vogelwijk-COA, bestaande uit: 
Elise Bosman, Tera Stam, Peter Witteman, Pinny Baruch, Frits Hüsken. 
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Van Els de Hullu, namens de isolatiewerkgroep van de Vogelwijk-Ecowijk ? 
 
 
VOORAANKONDIGING van de Isolatie-excursie bij het Wijkfeest op 26 aug. 06 
 
Het isoleren van je huis maakt je energierekening lager en je huis aangenamer. Welke 
energiebesparende maatregelen passen in de (oudbouw) huizen van onze Vogelwijk? De 
werkgroep Vogelwijk – Ecowijk!  wil wijkgenoten in de gelegenheid stellen om  te zien wat je 
kunt doen aan isolatie, hoe dat er van binnen uitziet, wat dat betekent voor de energierekening, 
enzovoorts. Om een voorbeeld te geven: er zijn huizen die € 135 per maand aan energie betalen, 
anderen met een even groot gezin en huis betalen € 250!  
 
Eén van de activiteiten rond het wijkfeest op 26 augustus is een isolatie-excursie om te kijken 
naar vloeren, dubbelglas, boiler en cv’s; zonnepanelen en -collectoren, internetsites en 
rekenvoorbeelden bijvoorbeeld voor het omslagpunt voor een dubbele meter. Neem uw eigen 
energierekening mee ter vergelijking!  
 
Wij verzamelen bij de totempaal, let voor de exacte tijd op de aankondigingen van het wijkfeest. 
 
OPROEP: We zoeken nog iemand die een goede dakisolatie wil laten zien of die specifieke 
deskundigheid over dakisolatie heeft. We horen graag!  Els , tel: 5157643 
 

 
 

ZONNEPANELEN  obstakels ? 
 
Al meer dan 30 jaar woon ik in deze wijk. Tot mijn plezier uiteraard.  
Een groot genoegen haal ik uit het zitten in mijn tuin. 
Ik geniet dan van het groen en de kleuren om mij heen; maar vooral ook van het feit dat 
de huizen niet te hoog zijn en ik daardoor  ver kan kijken naar de wolken en de vogels 
en de opkomende en ondergaande zon.  
Echter tegenwoordig zie ik op verschillende platte daken van onze huizen zonnepanelen 
verschijnen. 
Het zijn vast voordelige en milieuvriendelijke voorwerpen. 
 Helaas zijn ze foeilelijk en doen mij denken aan de tijden van de daken vol met 
antennes. 
Angst slaat mij om mijn hart en ik moet er niet aan denken dat deze panelen nu mijn 
uitzicht gaan bederven. 
Ik heb ook gezien dat men de panelen tegen het schuine dak kan bevestigen 
Ook dat vind ik niet mooi, maar het hoeft  niet zo te hinderen als die obstakels op het 
dak.  
Ik hoop dat de Milieugroep hier goed over nadenkt en dat de medewijkbewoners 
nadenken voordat ze 
zo’n gezichtsvervuilend object op het dak zetten. 
  
Pinny Baruch 
Merelstraat 40 



7 

Quantum Light Breath meditatie 
Dinsdag 5 september in het Speeltuingebouw 20.00 uur 
 
Iedereen heeft wel een idee over wat meditatie is, maar wat is Quantum Light Breath meditatie? 
Bij meditatie richt je je aandacht voor langere tijd op iets in het NU. Dus niet op de problemen in 
de familie, de gesprekken op je werk, de verbouwing of alles wat je nog moet doen. Dat zijn 
natuurlijk wel belangrijke dingen, maar ook een bron van onrust en spanning. Meditatie nodigt je 
uit om je op te laden door je aandacht voor een moment daarbij weg te halen en te geven aan iets 
tastbaars in het Hier en Nu. Dat doe je bijvoorbeeld ook als je tuiniert. Vandaar dat je daar zo 
heerlijk van bij kunt komen.  
 
Bij de Quantum Light Breath meditatie geven we onze aandacht aan de stroom van de adem. 
Zonder dat je er bewust van bent stroomt je adem de hele dag door. Het verbindt je met alles om 
je heen en geeft je voortdurend nieuwe energie. Als je langere tijd met aandacht ademt en daarbij 
jezelf uitnodigt iets voller en dieper te ademen, blijkt dat heel veel op te leveren. In de loop van 
het volwassen leven zijn veel mensen steeds oppervlakkiger gaan ademen waardoor het lichaam 
zich niet voldoende kan herstellen en verfrissen. Ook worden emoties en frustraties onderdrukt 
en zo verzuurt langzaam maar zeker je innerlijk klimaat.  
 
Met de Quantum Light Breath adem je ruim een uur lang met aandacht je hele lichaam vol en 
diep door, ondersteund door de heilzame werking van muziek. Alleen al voor je fysiek is het een 
weldaad. Het herstel is vergelijkbaar met een goede nacht slaap. Maar ook op het emotionele 
vlak kunnen er herstelwerkzaamheden worden verricht. Als je er voor open staat, kan je lichaam 
na enige tijd emoties en frustraties gaan verwerken die onder de oppervlakte zitten. Zelfs emoties 
die al jaren en jaren waren weggestopt, kunnen alsnog loskomen en verwerkt worden, waardoor 
de bijbehorende spanningen verzachten. Meestal heb je geen idee waar het mee te maken heeft, 
en dat is ook prima. Het gaat erom dat je herstelt, dat je vrede vindt met wat voorbij is zodat je 
weer open kunt staan voor wat het leven je nu te bieden heeft. Met de Quantum Light Breath is 
het of je als het ware de stekker uit je problemen haalt en voor een uur in het NU plugt.  
 
Voor de meeste mensen is een Quantum Light Breath een intense ervaring. Om kennis te kunnen 
maken met deze meditatievorm is er op dinsdagavond 5 september een Open Avond. Voor het 
introductie bedrag van 6 euro kan je de Quantum Light Breath meditatie komen proberen. Leden 
van de speeltuinvereniging krijgen daarbij nog 1 euro korting en betalen dus maar 5 euro. Bevalt 
de meditatie dan kan je meedoen met een cursus van 5 avonden die start op dinsdagavond 12 
september. 
Voor meer informatie kan je kijken op www.tsuki.org. Als je een meditatiekussen of bankje hebt 
neem die dan mee. Het is ook mogelijk om de meditatie op een stoel te doen. Je kunt je opgeven 
via info@tsuki.org of via 5173508 
 
Taetske Kleijn 
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Epilepsiecollecte 
 
In de week van  29 mei tot 3 juni was de collecte voor de epilepsie. Zoals elk jaar zijn we in de 
Vogelbuurt weer bij iedereen langs geweest, dit maal geholpen door onze buurvrouw Hettie 
Staats, die de Merelstraat voor haar rekening heeft genomen. 
Met ons drieën hebben we Euro 456, 90 opgehaald. Daarmee scoort de Vogelbuurt weer goed in 
verhouding tot andere wijken. Namens de Epilepsievereniging hartelijk dank voor uw gift.  
 
Herman van der Kooij 
Bert Leeuwe 
Hettie Staats 
 
 

 

NIEUWEROORD, SEIZOEN 2006 
 
Beste (aspirant)leden van onze tennisstichting,  
 
Het doet ons veel plezier u te kunnen berichten dat de tennisbaan Nieuweroord bij het COA 
vanaf het Pinksterweekend weer tot onze beschikking staat.  
Ter herinnering nog het volgende:  
de geboden voorziening is beperkt en bovendien is er een grote geluidsgevoeligheid voor de 
aangrenzende huizen. Vandaar dat de baan niet onbeperkt gebruikt kan worden. Het is dus een 
aanvullende voorziening, gericht op gezellig tennissen met buurtgenoten (Vogelwijk, 
Raadsherenbuurt en v. Eysingapark) en geen vervanging van een normaal lidmaatschap van een 
tennisvereniging. Het Asielzoekerscentrum en het Zeehospitium kunnen eveneens gebruik maken 
van de baan. 
 
Zoals vorig jaar, is er geen limiet meer gesteld aan het aantal te tennissen uren; er hoeft niet meer 
gereserveerd te worden; u mag per keer zo lang tennissen als u wilt, waarbij uiteraard bij 
meerdere gegadigden op hetzelfde moment men onderling tot een bepaalde afstemming komt. 
 
U wordt verzocht onderstaand inschrijfformulier per lid in te vullen en te retourneren aan 
onderstaand e-mail adres (voor nieuwe leden pasfoto afgeven – van Eysingapark 4). U mag 
uiteraard via het doorsturen van dit bericht ook andere geïnteresseerde wijkbewoners aanzetten 
tot lidmaatschap. 
U kunt zich inschrijven bij Emma van Strien-Zanardi, van Eysingapark 4, tegen het 
verschuldigde bedrag van € 25. Indien nieuw lid, wordt u een pasje uitgereikt, leden van vorig 
jaar blijven gebruik maken van hetzelfde pasje. Hierbij vragen wij u tegelijkertijd toestemming te 
geven uw adresgegevens voor de leden ter beschikking te stellen en een verklaring voor 
aansprakelijkheidsuitsluiting te ondertekenen. 
 
 
Gang van zaken op en rond de tennisbaan Nieuweroord 
 
1. De tennisbaan staat op de volgende uren tot uw beschikking: 

- op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.30 tot 21.30 uur 
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Op zaterdag zal zowel door de wijkbewoners als door het COA gespeeld worden. Op de niet 
genoemde dagen zullen andere betrokken partijen van de baan gebruik maken. Vrije dagen 
gelden niet als zondag: op tweede Pinksterdag b.v. kan er gewoon getennist worden. 
 
2. Er wordt gebruik gemaakt van persoonsgebonden pasjes. Met een pasje kan men de sleutel van 
de tennisbaan afhalen bij de beveiligingsbeambte in de entreehal van Nieuweroord. De beambte 
tekent af op de ledenlijst 2006 bij overhandiging van de sleutel. Spelen met een introducé is 
toegestaan onder naamsvermelding bij de beambte, waarbij een “regelmatige introducé” geacht 
wordt zich als gewoon lid aan te melden. Na afloop wordt de baan door u afgesloten en de sleutel 
weer bij de beambte ingeleverd. 
 
3. Het pasje geeft tot 31 October 2006 recht op onbeperkt tennissen op de dagen van 
openstelling. De kosten bedragen 25 Euro. Omdat er vele beveiligingsbeambten roulerend 
werkzaam zijn, dient u altijd uw pasje bij aftekening te tonen. 
 
4. Aanspreekpunt over de gang van zaken op en rond de tennisbaan is het bestuur van de 
tennisstichting, dus niet de beveiligingsbeambte. 
 
5. Het maken van lawaai of het veroorzaken van overlast op en rond de baan in welke vorm dan 
ook, zulks ter beoordeling van de Tennisstichting of het COA, is verboden. Het meenemen van 
dieren en het achterlaten van afval is verboden. Het bladeren- en takkenvrij houden van de baan, 
alsmede het vrijhouden van andere ongerechtigheden is de verantwoordelijkheid van de speler. 
Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van de baan, zal op de veroorzaker verhaald worden. 
 
6. Zowel door het bestuur van de tennisstichting als door de beveiligingsbeambten van het COA 
wordt controle uitgeoefend op de handhaving van de openingstijden en de beschreven gang van 
zaken op en rond de tennisbaan. 
 
Het bestuur van de Tennisstichting,         Juni 2006 
Thera Stam, v. Eysingapark 10, tel. 5153040, e-mail: fam.r.d.stam@12move.nl  
Emma v.Strien-Zanardi, v. Eysingapark 4, tel. 5153518, e-mail: zanardi@hetnet.nl  
Frits Hüsken, Vinkenstraat 2, tel. 3015025, e-mail: fritshusken@yahoo.com   
 
 
Hierbij geef ik mij op om te tennissen op de baan van Nieuweroord in 2006. De kosten daarvan 
zijn euro 25 te voldoen bij het afhalen van het pasje. 
 
 
 
Naam:  
 
Adres:  
 
Telefoonnummer:  
 
E-mail adres:  
 
 
Voor nieuwe leden Pasfoto bijvoegen en afgeven op het adres van Eysingapark 4. 
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Beste Vogelwijkers 
 
Met veel plezier heb ik jullie Website bezocht. 
 Ik ben namelijk zelf een oud Vogelwijk bewoner en het doet me meer dan ik zeggen kan 
dat de huidige bewoners zo betrokken zijn bij deze wijk waar ik een grootdeel van mijn leven 
heb doorgebracht. 
 Ik heb namelijk vanaf  23-11-1943  tot 15-10-1969 in deze wijk gewoond en wel op adres 
Lijsterstraat 22 , de hoek van de Lijsterstraat en de korte Roodborststraat. 
De manier waarop jullie de Vogelwijk beschrijven is voor mij heel herkenbaar een kleine warme 
gemeenschap waar je iedereen kende en iedereen jou. 
Ik denk dan ook nog steeds met weemoed terug aan die tijd. 
 

Ik kan mij de meeste mensen die daar toen woonde nog goed herinneren zoals de 
kapperszaak van Dofferhoff waar ik menigmaal met mijn vader naar toeging als hij zich liet 
scheren voor de zondag. 
Het was toen alleen een heren kapperszaak met twee stoelen alleen de voorkamer was toen in 
gebruik de achterkamer was gewoon ingericht als huiskamer. 
Aan de muren hingen mooie tekeningen van Anton Pieck. 
 Als je dan op zaterdag middag bij Niek Dofferhof met je vader binnenzat,zaten daar 
meestal noch meer mannen  zoals meneer Brandt meneer Sloos en nog vele anderen.   
Dan werden daar de laatste nieuwtje uitgewisseld en moppen verteld het voetbalnieuws werd 
besproken en ook werd er wel wat geroddeld. 
Ik vond het daar altijd gezellig. 
  
Ook de winkel van meneer Brandt het iets gezelligs met Sint Nicolaas had hij altijd een 
snoeptafel daarop stonden allerlij lekkernijen uitgestalt zoals suikerbeesten marsepijn en 
chocolade  
Ik verwonder mij nog steeds dat op zo’n klein oppervlak zo’n winkel kon floreren met zo’n 
klein assortiment. 
Ook de fietsemaker herinner ik mij nog goed , het was een stille hardwerkende man met in zijn 
schuur een enorme georganiseerde rommel maar het was een goed vakman  Ik heb voor mijn 
gevoel uren in zijn werkplaats doorgebracht zonder dat hij wat zei of je weg joeg. 
De winkel van l’Ecluse was een van de drie melk winkels van Menken uit Oegstgeest  
l’Ecluse had een melkwijk bij Menken en heeft later de Winkel overgenomen. 
De sigarenwinkel van Kingma naast de Spar waar later de familie Bus in kwam.De familie 
Hoppezak de bekende toneelkapper waar het rond 5 december goed toeven was want dan 
kwamen de Sinterklazen achter elkaar naar buiten en aan de start van hun carriere gaven zij graag 
snoepweg.  
Een schoenmakerij kan ik mij niet herinneren volgens mij is men in de war want er was wel een 
Orthopaedische schoenmakerij maar die hoorde bij de Anna-kliniek. 
Slagerijen zijn er ook nooit geweest maar de winkels naast Vahrmijer en Brand die nooit winkel 
geweest zijn ,daar van werdt verteld dat die oorspronkelijk in iedergeval een, als slagerij bedoeld 
was.De matrassen fabriek van de Kler die was er toen ook al “ Edek” en in op de Nachtegaallaan 
was een Wasserij de naam kan ik me niet meer herinneren maar ik dacht dat het Dieben was. 
Veel van de mensen die er in de jaren vijftig woonde kan ik mij heel duidelijk herinneren. 
 
Ook de speeltuin vereniging was toen al een levendige vereniging het was toen eigenlijk al een 
buurtvereniging. Met onder anderen De heer Goddijn en Vander Jagt in het bestuur. 
Er was ook ene Tante Toos de assistente van een Huisarts op de Nachtegaallaan zij verrichtte 
heel veelwerk. Ik herinner mij een Braderie in de Jaren vijftig waar de oudste zoon van Meneer 
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Michels een electrisch spelletje had gemaakt met lampjes en een schroevendraaier er was toen 
ook een persoon die had een pak aan met allemaal velden van dobbelstenen en men moest raden 
hoeveel stippen er op het pak zaten. Voor welke gegenheid dit was weet ik niet meer. Ook het 
inzamelen van kleding na de watersnood-ramp herinner ik mij goed ook het opnemen van 
kinderen in de straat uit Zeeland, het was een fijne buurt.  
 
Vriendelijke Groeten  

Hennie Labree 

 
 
 

 

 

 
 
Speeltuinvereniging Vogelenwijk viert 60 jarig-bestaan. 
 
Op zaterdag 20 mei j.l. vierden wij met elkaar het 60 jarig jubileum.  
Alle wijkbewoners en leden hadden twee weken 
voor de jubileumdag een uitnodiging in de 
brievenbus ontvangen. Het programma maakte 
duidelijk dat er eerst aan de kinderen gedacht was 
en dat daarna de wijkbewoners en leden op het 
jubileum konden toasten. 
Voor de kinderen was circus Jopie ingehuurd. Een 
echte circusartiest Alibas heette de kinderen van 
harte welkom en legde uit dat zij onder begeleiding 
van een groep enthousiaste vrijwilligers allerlei 
circustechnieken konden gaan inoefenen. De 
kinderen konden jongleren, op de trapeze werken, 
op grote ballen lopen, evenwichtsoefeningen met 
trappen, fietsen op eenwielers enz. De kinderen 
hebben 2 uur lang de tijd gehad om te 
experimenteren en uiteindelijk voor zichzelf te 
bepalen welke circustechniek het beste lukte. 
Na de lunch gingen de kinderen acts kiezen, nog 
een keer oefenen, zich verkleden als circusartiest en 
tot slot ook nog geschminkt.  
Om 14.00 u. was de aanvang van de voor de 
kinderen spannende voorstelling. De zaal zat 
bomvol familieleden en wijkbewoners. Het publiek was natuurlijk razend benieuwd waartoe  de 
kinderen na zo’n korte oefentijd in staat waren.  
Het werd een ongelofelijk knappe en afwisselende voorstelling. Aan het einde van de 
voorstelling kregen de kinderen van het publiek terecht een groot applaus. Het bestuur bedankte 
de hardwerkende vrijwilligers die de kinderen de gehele dag op een enthousiaste wijze begeleid 
hadden. 
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Daarna werd de zaal opgeruimd en opnieuw ingericht 
voor de geplande receptie om 16.30 u. 
Veel leden, wijkbewoners en oud bestuursleden waren 
aanwezig om met elkaar onder het genot van een hapje en 
drankje dit jubileum te vieren. 
Namens de gemeente Leiden overhandigde wethouder 
Keur een prachtige luchtfoto van de speeltuin. De 
wethouder zegde toe dat de gemeente Leiden naar 
vermogen zal bijdragen om de geplande renovatie van de 

speeltuin mogelijk te maken. Dit aanbod werd natuurlijk door  het bestuur van de speeltuin in 
dank aanvaard. De wethouder prees ook al die vrijwilligers die in de loop der jaren zoveel voor 
de “Vogelenwijk “ hebben betekend. 
Daarnaast ontving het bestuur ook een cadeau van de NUSO (landelijke ondersteunende 
organisatie voor het speeltuinwerk). De kinderen nu met supergrote houten stenen het spel 
domino spelen. Namens de Leidse Bond voor Speeltuinverengingen (LBS) feliciteerde 
bestuurslid dhr. Massaar het bestuur en de leden met het gedenkwaardige jubileum. 
Vervolgens nam ondergetekende nog het woord om alle bestuursleden, speeltuinmedewerkers en 
hard werkende speeltuinvrijwilligers aan de aanwezigen voor te stellen en hen te bedanken voor 
hun ongelofelijke inzet.  

 
Ria Gaussi ontving bloemen omdat zij onze 
speeltuinleidster Els van der Peet op voortreffelijke 
wijze heeft vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof. Maar ook vrijwilliger Ben 
Hoeuxum werd in het “ zonnetje” gezet vanwege 
zijn enorme inzet (ongeveer 20 jaren) voor de 
speeltuin.  
 
Vervolgens presenteerde de secretaris Kees van den 
Aarsen aan de aanwezigen middels een 

powerpointpresentatie het renovatieplan. De aanwezigen waren zeer onder de indruk van het plan 
en het belooft dan ook een veilige, maar ook een zeer avontuurlijke speeltuin te worden. 
Direct in de eerste na de zomervakantie gaat de speeltuin op de “schop”. De kinderen kunnen dan 
wel in het speeltuingebouw, maar niet meer buiten spelen! We verwachten dat de speeltuin in 
november 2006 weer geopend kan worden.  
Op de valreep van de receptie kwam het bericht binnen dat de Ronde Tafel uit Oegstgeest op 
Koninginnedag  € 13.000 voor de speeltuin heeft opgehaald. Met die bijdrage komt de 
€ 175.000 euro die nodig zijn voor de renovatie aardig in zicht. 
Het bestuur zal nog een inzamelingsactie onder de leden houden om ook het prachtige groenplan 
volledig uit te kunnen voeren. De speeltuin wil zijn groene uitstraling behouden en zelfs proberen 
te versterken. Het bestuur hoopt dat er een groencommissie vanuit de leden of belangstellenden 
gevormd kan worden die een aantal keren per jaar de nieuwe aanplant en het bestaande groen 
onder begeleiding zal gaan onderhouden. 
 
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd 60- jarig jubileum en bedank ik namens 
het bestuur iedereen die aan dit feest een bijdrage geleverd heeft.  
 
Namens het bestuur van speeltuinvereniging “ Vogelenwijk”, 
 
John van Haasteren. 
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Hallo allemaal, 
Dit keer een hotspot special 
Een paar plekken die je niet mag 
missen 
 
 
 
 
 
 

 
Naam  Roel  
Hotspot  Het veld 
Waarom  Alles hier is cool als je  
maar met de juiste vrienden bent. 
Eigenlijk zijn mijn vrienden  
gewoon de hotspot 
 

 
  
Naam  Lola 
Hotspot  Het bos van Bosman  
 
Waarom  Woef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil jij ook in de hotspot? Mail dan naar michielangelo55@hotmail.com 
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Manege “Moedig Voorwaarts” 
De serie over instituten in onze Vogelwijk wordt op verzoek toch voortgezet, want er zijn nog 
verschillende niet aan bod gekomen. 
 
Aan de westpunt van de Vogelwijk-driehoek ligt een speciale Manege. Die ligt wat onopvallend 
bij de rotonde op de Wassenaarseweg, waar ook de hoofdingang van het Rijnlands Revaldatie 
Centrum is en de Nachtegaallaan als fietspad uitmondt. Het omvat een complex dat van de weg 
af niet direct overzichtelijk is. Er is een centraal gebouw met kantine, met een ‘binnenbak’, 
stallen en wat kantoor- en opslagruimte. Op het terrein staan ook een buitenbak, voor rijden in de 
open lucht, een hooiberg, opslag voor ander voer en stro en een mestbak. Op de hoek is er een 
kleine woongelegenheid voor een echtpaar dat op de manege werkt en er ook een zekere 
bewakingstaak heeft, met honden. Het centrum van het terrein is “Marian Knijff plein “ 
genoemd, officieus, maar toch met een heus blauw straatnaambord. Dat vernoemen gebeurde ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubileum als medewerker van Marian Knijff, die samen met Dorien 
Treffers nog steeds de kern van Moedig Voorwaarts vormt. 

 
Het is een manege die gespecialiseerd is voor paardrijders met een verstandelijke en/of 
geestelijke handicap. Voor de groep mensen dus, die ook elders in onze wijk professionele 
aandacht krijgen: Mytylschool, Pedologisch Instituut, Rijnlands Revalidatie Centrum. Een 
kenmerk van onze Vogelwijk ! De manege is bestuurlijk een stichtingsvorm: “Stichting 
Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en omstreken”. Die werd in 1969 opgericht, huisde 
de eerste twee jaren in Wassenaar, maar vanaf ’71 in onze wijk en wel op een weitje naast de 
Mytylschool, waarop in de winter een circustent van Boltini werd gebruikt. Onder meer door de 
Rabobank gesteund werd in ’72 het huidige gebouw – bedoeld voor tien jaar ! – geopend. Het 
gebouw met de allengs toegevoegde uitbouwtjes is dus hard aan renovatie toe. De manege is 
aangesloten bij landelijke federaties: FPG (fed. Paardrijden voor Gehandicapten) en FNRS (fed. 
Nederlandse Rijscholen). 
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Het personeelsbestand bestaat uit vier voltijdse personeelsleden en daarnaast zijn er wel dertig 
vrijwilligers. Het personeel is er voor het professioneel lesgeven en voor onderhoud en 
exploitatie, waarbij de vrijwilligers met allerlei helpen, naast hun hoofdtaak van begeleiden van 
de rijders. Het is een drukke bedoening, open van dinsdag tot en met zondag, van ongeveer 8 -18 
uur (wisselt door de week). Per week rijden er zo’n 150 cliënten/cliëntjes vanuit Leiden en 
omgeving. Dat zijn kinderen vanaf  7 jaar – in meerderheid meisjes – en een aantal volwassenen. 
Ongeveer eenderde betreft niet-gehandicapten, die dus buiten de voornaamste doelgroep vallen 
en die dan ook wat meer betalen. Betaling gaat op particuliere basis.  Er zijn 6 paarden en 10 
ponies (IJslander, Shetland, Noorse Fjord) en met die verscheidenheid kan een aangepaste keuze 
voor ieder worden gemaakt. Er is geen officieel samenwerkingsverband met de andere drie 
instituten in de wijk, ofschoon de Mytylschool  en het RRC af en toe wel adviezen geven en er 
ook wel leerlingen c.q. patienten vandaan komen. Naast het rijden, lessen en diploma-rijden, 
wordt er elk jaar en tweeweeks zomerkamp in Poppel georganiseerd voor om en nabij 20 
kinderen per week; dan is er jaarlijks in oktober een feest, met bazaar/spullenmarkt, om de karige 
kas wat te spekken en ook wordt er elk jaar een barbecue gehouden.  

 
De inkomsten komen voornamelijk van de ruiters. De subsidies zijn nogal beperkt. Donaties (p.g. 
191 70 00) en nieuwe vrijwilligers zijn welkom (info@spgleiden.nl; www.spgleiden.nl; tel. 
515.52.34). Vrijwilligers moeten uiteraard niet bang zijn om naast een paard te lopen en moeten 
er plezier in hebben om met gehandicapte kindertjes om te gaan. Enkele cliëntjes en vrijwilligers 
wonen in de Vogelwijk. 
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De manege kampt met vernieuwingszorgen: nieuw dak, nieuw zand voor de bakken, houten 
wanden rond de bakken ( “hoefslagkering”), hekken, het vlakken en draineren van terreindelen, 
deksel voor de mestput, opknappen van de hooiberg (na twee keer brand) etc. 
Zonder al die enthousiaste vrijwilligers zou de manege niet kunnen overleven. Het 
stichtingsbestuur, voorzitter Jan van Aalst, is druk doende met zoeken naar sponsors en donateurs 
voor de renovaties. Misschien zou het bestuur van onze speeltuin  nog wat suggesties kunnen 
doen! Ondanks die zorgen gaan personeel, vrijwilligers, en hun paardrijders moedig voorwaarts. 
Paardrijden heeft voor deze gehandicapten een grote therapeutische en socialiserende waarde. 
Het is goed voor de Vogelwijkers te weten dat er zo’n speciale manege bij ons in de wijk ligt en 
hoe die ongeveer reilt en zeilt. 
 
Hans Dirken 
 
 

 

Verslag van de jaarvergadering van het Wijkcomité Vogelwijk 
30 maart 2006 

Opening 
De voorzitter Ruud Stam opent de vergadering en heet de aanwezigen ( bestuur Wijkcomité en 
een dozijn overige wijkbewoners) welkom. Hij stelt Bob Rogmans voor als nieuw lid van het 
wijkcomité. Noor Engbers deelt mede dat zij het secretarisschap deze zomer zal overdragen. 
Lydia Sterrenberg zal de functie samen met Bob Rogmans gaan overnemen .Elise Bosman heeft 
de functie van vice-voorzitter op zich genomen. 

Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

Verslag jaarvergadering 2005 
Het verslag is in de Praatvogel nummer 1 van het jaar 2005 en op de website www.vogelwijk.nl  
gepubliceerd. Er zijn tekstuele noch inhoudelijke opmerkingen over het verslag. Het verslag 
wordt vastgesteld. 
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Terugblik 2005  
 De voorzitter memoreert de hoogtepunten van het afgelopen jaar:  
-De parkendag is vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Een initiatief van de ANWB dat is 
opgepakt door de gemeente bij allerlei maatschappelijke organisaties in de stad. Het wijkcomité 
heeft in het Bos van Bosman een aantal activiteiten georganiseerd. Zo was er een buurtpicknick 
met life-accordeonmuziek, een rondleiding door het Bos onder leiding van VVN en is er een 
bank gemaakt uit een boomstam.  
-In mei heeft ook weer het inmiddels traditionele volleybaltoernooi in de sporthal van het 
revalidatiecentrum plaatsgevonden, met een hele aardige bezetting, van zowel volwassenen van 
binnen en buiten de wijk als jeugdigen de veelal hun spelende ouders begeleidden.  
-Het wijkfeest werd dit jaar voor het eerst georganiseerd in het Vogelplantsoen. De centrale plek 
in de wijk was een succes. Er waren wat nieuwe activiteiten: een estafette hardloopwedstrijd, een 
jeu-de-boules toernooi, een grootse wijkquiz en een ruilbeurs. Sommige activiteiten waren 
meteen een doorslaand succes. Andere hebben wellicht nog wat herhaling en aanpassing nodig.  
-Het Bos van Bosman heeft ook dit jaar weer een goede opruimbeurt gehad. Ook zijn er zeer veel 
narcissenbolletjes geplant.  
-Tenslotte was er – eigenlijk al weer in 2006 – weer een nieuwjaarsbijeenkomst. Buurtgenoten 
zijn niet om één uur ‘s-nachts, zoals de voorgaande jaren, maar ’s-middags uitgenodigd het glas 
op het nieuwe jaar te heffen, na gezamenlijk de vuurwerkresten van de straat gehaald te hebben. 
 
-De gemeente heeft het afgelopen jaar een zg. wijkgericht budget ingesteld, waarover de wijken 
in Leiden zelf mogen beschikken om aan bepaalde behoeften in de wijk te voorzien, wensen te 
vervullen of problemen aan te pakken. De Vogelwijk deelt het wijkgericht budget met het 
Houtkwartier en de Raadsherenbuurt. Er is in verband daarmee een districts(be)raad ingesteld 
waarin is bepaald op welke wijze het geld wordt besteed. Afgesproken is dat ieder jaar een ander 
van de drie wijken bepaalt waar het geld heen zal gaan.  Het budget dat in 2005 aan onze wijk is 
toebedeeld, ongeveer €7000,- , is toebedeeld, is voor een klein gedeelte besteed aan het planten 
van een ceder bij het voormalige hotel de Ceder en beplanting voor de daarnaast gelegen rotonde. 
Het grootste deel van het budget is naar de speeltuin gegaan. 
De drie wijken hebben afgesproken voor het overige de activiteiten van de districtsraad tot een 
minimum te beperken.  
 
-De gemeente heeft het voornemen een website op te richten over de districtsraden, met 
daarachter de sites van de verschillende wijkverenigingen. Het wijkcomité houdt het voorlopig 
bij onze eigen website www.Vogelwijk.nl  en neemt  (in nauw overleg met Kees van den Aarsen) 
een wat afwachtende houding aan en opzichte van de plannen van de gemeente, waarbij “weinig 
werk en weinig kosten” voorlopig de uitgangspunten zijn.  
 
-Het wijkcomité heeft daarnaast nog contact gezocht met de gemeente over de (on)zichtbaarheid 
van het 30-kilometerbord aan het begin van de Lijsterstraat en over de vervuiling van de sloten 
tussen de huizen en het revalidatiecentrum. Voor het overige hebben zich geen grote 
onderwerpen aangediend. 

Agenda 2006 
De voorzitter kondigt alvast de volgende activiteiten aan:  
13 mei 2006 Volleybaltoernooi 
25 juni 2006 Open tuinendag 
26 augustus wijkfeest 
 

Parkendag 
Elise Bosman deelt mede dat de parkendag vorig jaar voor het eerst is georganiseerd. De 
gemeente zal de opzet van vorig jaar evalueren. Totnogtoe is niets van de gemeente vernomen. 
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Statuten 
De statuten van het wijkcomité zijn recentelijk grondig vernieuwd en door onze buurtgenoot 
Notaris Mulder verleden (officieel vastgelegd).  
Het wijkcomité heeft ten doel het welzijn van de bewoners van de Vogelwijk en de kwaliteit van 
hun leefomgeving te bevorderen. 
Het wil die doelen bereiken door minstens één keer per jaar een jaarvergadering te organiseren 
voor alle wijkbewoners, door informatie te verstrekken, door hulp te bieden aan werkgroepen in 
de wijk, door contacten met de gemeente te onderhouden zonder daarbij 
vertegenwoordigingsbevoegdheid namens de wijk te hebben. 
Expliciet is thans opgenomen dat de buurtgenoten invloed (kunnen) hebben op de samenstelling 
van het wijkcomité. 
 
Naar aanleiding van vragen over de statutenwijziging:  
- De gemeente is niet gevraagd of zij instemmen met de statutenwijziging. Het wijkcomité is ook 
niet voornemens dat te doen. 
-De statuten zullen op de website van de vogelwijk (www.vogelwijk.nl) worden geplaatst. In de 
Praatvogel zal (in het verslag van deze vergadering) worden opgenomen dat de statuten bij de 
secretaris zijn in te zien. 
-Het wijkcomité heeft geen mandaat van de wijk in overleggen met de gemeente. Het rekent tot 
zijn taak de gemeente te informeren over zaken die in de wijk algemeen bekend zijn, om inspraak 
te (laten) organiseren, informatie te verkrijgen d.m.v. bijvoorbeeld enquêtes en om betrokkenen 
of experts naar hun mening te vragen. 
-Er is in de statuten geen formele relatie meer tussen het wijkcomité en de werkgroepen in de 
wijk. Het wijkcomité zal werkgroepen ondersteunen of faciliteren. Indien van belang kan 
wellicht het wijkcomité een lid laten deelnemen aan een bepaalde werkgroep. 
 
 
Werkgroep Eerstelijns Gezondheidszorg (WEG) 
De WEG heeft als doel: de structurering van initiatieven om uiteindelijk in de wijk een 
gezondheidscentrum te krijgen.  
Pinny Baruch vertelt namens de WEG dat wethouder Buijing, die gezondheidszorg in zijn 
portefeuille heeft, naar aanleiding van de opening van het gezondheidscentrum aan de 
Rijnsburgerweg 91 in de krant heeft gezegd dat daarmee voorlopig een mooi einddoel voor de 
wijk is bereikt. De WEG deelt dat standpunt niet.Weliswaar zijn met de opening van Hebe en het 
centrum aan de Rijnsburgerweg 91 een aantal voorzieningen getroffen. Die voorzieningen zijn 
echter nog niet toereikend. Bovendien willen de initiatiefneemsters van beide centra net als de 
WEG uiteindelijk graag  een centraal centrum, bij voorkeur in Nieuweroord.  Hoewel momenteel 
niet actief, zal de WEG de vinger aan de pols houden voor wat betreft de ontwikkelingen op het 
gebied van de gezondheidszorg in de Vogelwijk, Houtkwartier en Raadsherenbuurt. 
 

Vogelwijk Ecowijk 
Els de Hullu spreekt namens de ”wilde” ( op eigen initiatief opgerichte) werkgroep Vogelwijk 
Ecowijk. Ze vertelt dat ze tijdens het wijkfeest met 4 mensen aan de praat raakten over de 
mogelijkheden om van de Vogelwijk een “ oudbouw ecowijk” te maken. Om de belangstelling te 
peilen is eerst een enquête in de wijk uitgezet. De resultaten worden in de Praatvogel 
gepubliceerd. De werkgroep gaat verder aan de slag met mensen die hebben aangegeven mee te 
willen werken. Er zijn vier aandachtsgebieden: isolatie; zonne-energie; welzijn; milieuvriendelijk 
consumeren. 11 april is er een volgende bijeenkomst voor de actievelingen. Plannen zijn niet 
alleen maar zwaarwichtig. Er wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan een isolatiespeurtocht, waarbij 
verschillende oplossingen die bewoners van de wijk gekozen hebben om hun huis te isoleren, 
kunnen worden bekeken. Er is inmiddels ook een concreet resultaat: groenteboer Wetselaar heeft 
biologische groentepakketten in zijn assortiment opgenomen.  
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Asielzoekerscentrum 
Verslag van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar 
In het asielzoekerscentrum zijn nu nog maar twee groepen asielzoekers gehuisvest: mensen die 
net zijn aangekomen, en mensen die al een status hebben en wachten op eigen huisvesting. Einde 
van de zomer vorig jaar is een proefperiode ingeluid waarbij de sociale controle werd vergroot en 
de professionele bewaking werd teruggebracht. Nadien hebben zich een aantal ernstige 
incidenten voorgedaan waaronder drie zelfmoorden en een moord in de relationele sfeer. Ook 
andere verschijnselen werden geconstateerd. Dure Mercedessen voor Nieuweroord waren een 
signaal dat zware criminaliteit aldaar wellicht een plek aan het zoeken was. Inmiddels zijn al 
arrestaties gevolgd. De bewaking is verdrievoudigd; er is een pasjessysteem ingevoerd en de 
contacten van het COA zijn geïntensiveerd en meer gericht op preventie.  
 
Pinny Baruch merkt op dat veel asielzoekers ontredderd zijn. Zij roept de iedereen op,  bewoners 
van Nieuweroord te ondersteunen Zij vertelt dat zij en haar partner iemand uit het 
asielzoekerscentrum in hun gezin hebben  “geadopteerd”en vraagt iedereen hetzelfde te doen. De 
voorzitter nodigt Pinny Baruch en haar partner uit hun verhaal in de Praatvogel te herhalen, zodat 
de hele wijk daar kennis van kan nemen. Hij zegt verder toe te zullen informeren bij de 
wethouder of  er, om de leefsituatie in Nieuweroord te verbeteren, nog projecten of initiatieven 
zijn en of daaraan vanuit de Vogelwijk kan worden bijgedragen. Hij vraagt voorts de aanwezigen 
of zij ermee kunnen instemmen als hij de gemeente vraagt een onafhankelijk onderzoek naar de 
leefomstandigheden te laten verrichten. 
Frits Huske deelt in zijn hoedanigheid van bestuur van de tennisbaan in het Bos van Bosman 
mede, dat hij er ook dit jaar weer voor zal zorgen dat bewoners van Nieuweroord gebruik kunnen 
maken van de tennisbaan. 
 
Peter Witteman vraagt vervolgens het woord en neemt ter plekke het initiatief om een 
(wijk)werkgroep asielzoekerscentrum op te richten. Hij merkt, met instemming van de 
aanwezigen, op dat de bewoners van het asielzoekerscentrum ook bewoners van onze wijk zijn 
en dat hun belang ons evenzeer aangaat als het belang van de overige bewoners. De werkgroep 
zal in overleg met het COA, vrijwilligersorganisatie en bewoners onderzoeken op welke wijze 
vanuit de buurt een bijdrage geleverd kan worden. Er melden zich nog drie geïnteresseerden: 
Elise Bosman, Pinnny Baruch en Frits Hulske.  

Financiën 
Jan van Doggenaar geeft een korte toelichting op verantwoording 2005 en de begroting 2006, 
zoals die bij de convocatie voor de jaarvergadering was gevoegd. Hij vertelt dat de buurtgenoten 
afgelopen jaar weer is gevraagd om een financiële bijdrage. Het resultaat van die actie stemt zeer 
tevreden. Het wijkcomité kan met het ingezamelde bedrag, samen met de subsidie die de 
gemeente verleent, waarschijnlijk weer twee jaar vooruit. 
Andere opvallende bedragen: Het wijkfeest heeft een positief resultaat gehad. De opbrengst is in 
de kas van het wijkcomité gevloeid. De kosten voor de statutenwijziging zijn voor vorig jaar 
begroot, maar pas in dit jaar (2006) gerealiseerd. In de begroting van 2006 is daar rekening mee 
gehouden. 
 
Vragen naar aanleiding van verantwoording en begroting: 
Worden er kosten vergoed aan Kees van den Aarsen, voor het onderhouden van de 
Vogelwijkwebsite? Het wijkcomité zal bij Kees informeren naar zijn kosten. 
 
Trudy Kraan in hoedanigheid van lid van de kascommissie deelt mede dat zij en Kees Post (het 
andere lid van de kascommissie) op een avond de kas grondig doch in genoeglijke sfeer hebben 
gecontroleerd. Er zijn geen sideletters of een dubbele boekhouding aangetroffen. De 
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kascommissie is tevreden, alle vragen zijn beantwoord. De kascommissie adviseert de 
vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Aldus geschiedt. 

Agendapunten en vragen van genodigden 

-Trudy Kraan deelt mede dat de 30-kilometerborden aan het begin van de Lijsterstraat nog steeds 
onvoldoende zichtbaar zijn. Zij zou de aankondiging graag herhaald zien ná de verkeersdrempel. 
De voorzitter zegt toe de gemeente te vragen om herhalingsborden. Daarnaast zullen de 
buurtbewoners in de Praatvogel worden opgeroepen zich aan de maximumsnelheid te houden. 
 
-Trudy Kraan vraagt iedereen het Annaplantsoen hondenpoepvrij te houden, omdat daar zoveel 
kinderen spelen. 
Er zal een oproep in de Praatvogel komen. 
 
Herman vertelt dat hij met enige regelmaat van zijn fiets wordt afgescholden, als hij over het 
verharde pad (het Springerpad) door het Bos van Bosman fietst. Hij vraagt zich af of dat terecht 
is en zo neen, of er iets aan gedaan kan worden om de situatie ten aanzien van het Springerpad te 
verduidelijken. De voorzitter deelt mede dat het Springerpad een fiets- en wandelpad is en dat 
er dus wel degelijk gefietst mag worden. Het bord aan de ingang van het Springerpad suggereert 
echter dat er alleen gewandeld mag worden. Er zal bij de gemeente gevraagd worden of er onder 
het wandelpadbord een wit bordje kan komen met daarop de tekst “fietsen toegestaan”. 
 
Uit de zaal wordt opgemerkt dat er met enige regelmaat auto’s vanaf de Rijnsburgerweg tegen de 
rijrichting de Nachtegaallaan inrijden. De vraag rijst of daar iets tegen te doen is. en dat 
bestuurders van bedoelde auto’s zich bewust niet aan de regels houden. De verkeerssituatie is op 
zichzelf echter duidelijk. Vooralsnog ziet het wijkcomité geen mogelijkheden iets te 
ondernemen. 
 
Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot het wandelpad naar 
Endegeest. Jan van Doggenaar deelt mede dat er bezwaren zijn ingediend tegen de aanleg van 
het pad. De bezwaren zijn ongegrond verklaard. Tegen die besluiten is beroep ingediend. De 
beroepen zullen door de rechtbank worden behandeld. Her gaat waarschijnlijk allemaal nog wel 
een tijdje duren. 
 
Trudy Kraan maakt de redactie een compliment voor de inhoud van de Praatvogel de 
afgelopen twee jaar. Het compliment wordt met algemeen applaus ondersteund en in dank 
aanvaard. 
 
Pinny Baruch maakt zich zorgen over de uitbreiding van het sciencepark en de gevolgen die 
dat mogelijkerwijs voor het milieu en onze veiligheid kan hebben. De voorzitter zegt toe de 
gemeente te vragen om het wijkcomité te informeren over de ontwikkelingen, zodat we enigszins 
in de gaten kunnen houden wat er gebeurt. 
 
Pinny Baruch deelt mede dat de werkgroep “senioren zelfstandig” in deze buurt is opgeheven, 
omdat er onvoldoende animo was. Zij vestigt nog de aandacht op de foto’s die een subgroep van 
de werkgroep heeft gemaakt van obstakels in de wijk, die voor senioren maar ook voor 
gehandicapten, moeders en vaders met kinderwagens etc de begaanbaarheid van stoepen en 
wegen bemoeilijken. 
 
Vanuit de zaal wordt gevraagd of het wijkcomité  bij de gemeente kan aandringen op een 
gewone vuilnisbak, naast de papier- en glascontainer. 
De voorzitter zegt dat toe. 
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Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit nog 
iets te drinken.  
 
 

 

Open-tuinendag 25 juni 13.30 uur tot 17.30 uur 
De open-tuinendag op 25 juni gaat door. Inmiddels zijn er 11 tuinen in de wijk aangemeld. 
Helaas is er in de Raadsherenbuurt geen tuin open. De mensen uit de Raadsherenbuurt zijn echter 
wel uitgenodigd om bij ons een kijkje te komen nemen. 
In het weekend van 17/18 juni krijgt u een groene kaart in de buurt, waarop alle tuinen die open 
zijn, in het kort worden beschreven. Deze kaarten zijn tegelijk uw toegangsbewijs. 
Grijp deze kans aan om ideeën op te doen voor uw eigen tuin, weer eens andere buurtbewoners te 
leren kennen en gewoon een lekker wandelingetje door de wijk te maken. 
Tenslotte nog een oproep. Iemand heeft per ongeluk zijn aanmelding bij onze buren op nr. 8 in de 
bus gegooid. Zij hebben niet begrepen dat die voor ons bedoeld was. Deze aanmelding is dus 
zoekgeraakt. Het ging om een tuin met kabouters erin. Misschien kunt u zich nog een keer 
aanmelden.  
Wij hopen u te mogen begroeten in onze tuin op 25 juni. 
 
Herman van der Kooij 
Bert Leeuwe 
Vinkenstraat 6 
071 517 51 15 
herman.vanderkooij@12move.nl   
 

   
Vogels uit onze Wijk, deel  10  
 
In Nederland komen 5 a 6 soorten spechten voor. Twee daarvan komen ook in onze 
wijk voor: de grote bonte specht en de groene specht.  
De ‘grote bonte’ is algemeen komt ’s winters af en toe in de tuin eten van vetbollen. Met 
zijn grote, zwart-witte tekening vallen die onmiddellijk op. De groene leidt een meer 
verborgen leven en is met zijn groene verenpak natuurlijk ook minder makkelijk te zien. 
Gelukkig is hij tamelijk luidruchtig. Hij roffelt niet, maar maakt in plaats daarvan een 
luidkeels lachend geluid, ongeveer zo (leg uw hoofd in uw nek en gooi het eruit): 

kluKLUKLUKLUklukluklukluklu.. 
Het geluid is ook wel vergeleken met een hinnikend paard of een 
duivelslach. Dat is dus de territoriumroep van het mannetje, dat je 
vroeg in het voorjaar vaak kunt horen vanuit het Bos van Bosman en 
een enkele keer dus ook vanachter het schelpenpad achter de Groene 
Spechthof. Ook in de herfst laten ze zich horen, vooral bij mooi weer 
is. Ook hoef je er niet onaards vroeg voor op pad: net als andere 
holenbroeders hebben spechten een hekel aan voor zonsopgang op te 
staan (merken ze in hun hol niet dat het licht wordt?). Je hoort ze dus 
gewoon overdag. 
 
Tekening: Theo van Schie. Uit 'Wat zingt daar'? 
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We mogen overigens trots zijn op onze Groene Specht, want hij gaat achteruit. In 
Nederland zijn nauwelijks 5000 broedparen. Ze komen voor in loofbossen met open 
plekken, bosranden, duinbossen en grote parken. Altijd hoge, liefst oude bomen en 
open terrein. Dat heeft te maken met zijn favoriete voedsel. De groene specht leeft nl. 
bijna uitsluitend van mieren. Ik zie hem vaak foerageren in het gras langs de sloot als je 
in het verlengde van de Blauwe Vogelweg naar Naturalis loopt. Op het gras valt die 
vogel nauwelijks op met als gevolg dat hij pas opvliegt als je al tamelijk dichtbij gekomen 
bent. Op de rug gezien, blijkt hij helgroen en met de zon erop zelfs felgeel: net een 
wielewaal.  
 
Dick de Vos 
 
P.S. 
 
Ik schreef net dat de groene specht niet roffelt, maar dat is niet helemaal waar. In alle 
vogelboeken staat dat hij zelden roffelt. Sla uw eigen boek er maar op na:  grote kans 
dat u deze twee woorden aantreft‘ roffelt zelden’. (Zo zie je hoe auteurs en vertalers 
elkaars materiaal soms schaamteloos overschrijven).  
In al die jaren dat ik vogel, tot en met de voorbereiding van het vogelboekje ‘Wat zingt 
daar?’ heb ik de groene specht nooit horen roffelen. Ook als ik het andere (oudere en 
zeker meer gerenommeerde) vogelaars op de man af vroeg geven ze toe dat ze het 
nooit met zekerheid hebben gehoord. ‘Roffelt niet’ schreef ik toen zelfverzekerd in de 
kopij. 
Tot ik, een week voor de uiterste inleverdatum, twee verschillende roffels hoorde: de 
bekende korte van de grote bonte en een veel zachter en iets langer geluid: ik keek op 
en zag en hoorde daar dan toch echt de groene specht een paar malen roffelen. Dus 
toch.  
 
 

 
Het estafettestokje naar een volgende wijkbewoner 

Groeneveld & Van Donge 
Roodborststraat 20 
 
Het estafettestokje is overgedragen aan de bewoners van de Roodborststraat 20. Wij zijn Pieter 
en Mariska en wonen sinds begin 2001 in de Vogelwijk. Toen we hier kwamen wonen hadden 
we 1 dochter, Flien. Inmiddels hebben we drie kindjes Lars (2002) en vorig jaar september is 
Ties geboren. 
 
Ons huis was bij aankoop reeds aardig terug in originele oude staat gebracht door de vorige 
bewoners. De kleine tuin hebben we wel een fikse opknapbeurt gegeven en verder hebben we 
wat zaken mooier gemaakt. Dus voor ons geen grote container voor de deur, zoals in de wijk aan 
de orde van de dag is. De buurt is er sinds 2001 erg op vooruit gegaan. Bijvoorbeeld met het 
verdwijnen van de rotondes met meer verkeersborden dan planten en het opknappen van het Bos 
van Bosman. Maar met name het veldje en de speeltuin zijn voor een gezin met opgroeiende 
kinderen natuurlijk ideaal. 
 
Medio volgend jaar verhuizen wij met ons gezin naar Oegstgeest. Ons nieuwe huis wordt een 
stuk ruimer, maar we zullen de karakteristieke gezelligheid van de Vogelwijk wellicht nog wel 
missen in het begin. In ieder geval zullen we hier nog regelmatig terugkomen om naar de 
speeltuin of de groenteboer te gaan. 
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-  de gemeente heeft besloten dit jaar de nationale parkendag in Leiden tot twee parken te 
beperken en dat is dus zonder ons Bos van Bosman; 
-  het Springerpad door ons bos een voetpad is, waar voorzichtige fietsers op gedoogd worden; 
scheldpartijen tussen voetgangers en fietsers zijn dus in het geheel niet nodig (een extra bordje 
wel nodig?); 
-  als er iets is met losse tegels of andere ongemakken met de straat , U kunt bellen naar het 
servicepunt (516 55 01) en dat Uw klacht, mits redelijk, haast onmiddellijk wordt opgelost; 
-  er nog steeds hondeneigenaars zijn die verantwoordelijk zijn voor hondenpoep in het 
Vogelplantsoen waar zoveel van onze kinderen spelen; Bah en Foei !!!; 
-  de sloten in onze wijk als functie hebben het regenwater af te voeren en dat het erin bouwen 
van dammetjes wateroverlast kan veroorzaken in tuin, kelder of kruipruimte; zouden 
ouders/opvoeders daar wat beter op willen letten s.v.p., want die kennen hun polderwerkertjes 
toch het beste; (als de sloten niet goed stromen, kunt U bellen naar 516 76 71); 
 
-  de tuinen die een al te uitbundige planten-overhang naar de stoep hadden, nu – mede door 
gemeentelijke invloed – redelijkerwijs zijn teruggedrongen; houen zo dus; 
-  er laatst op de wei van Bremmer een lepelaar werd gespot (als verspieder voor de komende 
ooievaar ?); 
-  er nog altijd wijkbewoners en doorgangers zijn die niet (willen) weten dat onze wijk een 30 
kilometer zone is; 
-  er tien personen bezwaar hebben gemaakt tegen (een deel van ) het recreatie-pad 
Nachtegaallaan-Endegeest, maar dat na horen en afwegen de voorbereidingen voor de aanleg 
toch worden doorgezet. 
 
Om te overdenken: 
-  Wie niet steelt of erft, moet werken tot ie sterft (ofschoon met wat pensioen er ook veel valt te 
doen). 
-  Iedereen wil de vredespijp roken, maar niemand gaat de tabak halen. 
-  Zolang mijn baas net doet of ik veel verdien, doe ik net of ik hard werk. 
 
Een goede zomer toegewenst door 
Nel van der Steen     
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