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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 

Theo Bennebroek (penn.m.) IJsvogelhof 18  tel. 5892343 
thq.bennebroekr@.nl 

Lydia Sterrenberg (secretaris) Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 
l.sterrenberg@planet.nl 

Noor Engbers   Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 
trommeng@xs4all.nl 

Bob Rogmans   Lijsterstr. 30  tel. 572 61 49 
bob.rogmans@hp.com 

Hans Dirken    Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 
Redactie : 

Hans Dirken   hans.dirken@tiscali.nl  

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

Elise Bosman   elise-bosman@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politie 

 Wijkagent:     dhr.    J.Bontes     Tel :  0900-8844   Leiden Noord 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 516 55 01 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 55 01 

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

*  Pasen : 1 maart   De praatvogel is ook in kleur te lezen via  

*  Zomer :          1 juni   www.districtsraden.nl 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 
 

  

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 

mailto:c.vd.aarsen@tiscali.nl
mailto:elise-bosman@hotmail.com
http://www.districtsraden.nl/
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GENUANCEERD  ZELFVOLDAAN 

 

We schuiven al weer langzaam de herfst in. Het groen in de wijk zal weer her en der met gele 

en losse bladeren worden bijgekleurd. De Vogelwijk heeft veel blad en het is mooi om toch als 

bewoner een beetje met de natuur mee te leven. 

 

Er mag eigenlijk best eens gezegd worden dat we in een fijne wijk wonen, die driehoek tussen 

Rijnsburger-, Wassenaarse- en Nachtegaal-. Aan de buitenrand van de stad en dat geeft ons ook 

betrekkelijk veel rust. Een woonwijk zonder winkelcentrum of industrie, maar met veel 

bijzondere instellingen, zoals speciale scholen, een Revalidatie- en Asyl-centrum en de manege. 

En, zoals gezegd, veel groenigs: het bos, het Vogelplantsoen, de beschermde wei, maar ook die 

moderne speeltuin, de volkstuin en DZB-kwekerij. Het is hier een mooie mix van wonen en 

algemeen maatschappelijk nut, net zoals er een gevarieerde opbouw is van leeftijden en beroepen 

van de wijkbewoners. De foto‟s van spelende kinderen op stoep, straat en kruispunt zijn van veel 

lang geleden, want tegenwoordig behoeft elke paar meter stoep immers een auto, maar er is nog 

veel kindvriendelijks, wegens speeltuin, bos en plantsoen. 

Sociologen zeggen wel eens dat je een wijk sociaal kan doorgronden aan de voortuintjes en dat 

geldt ook wel hier: geen eenvormigheid of wedstrijd in geknipt gazon met tuinkabouters; wel een 

bonte verscheidenheid, met soms afsluiting of eigenwijze ontwerpen en met slechts zelden 

verwaarlozing. Best prettig om naar te kijken. In dagelijkse routine thuiskerend, met een brein 

nog vol met werkgedachten, zou je dat toch eens vaker moeten observeren en met een glimlach 

waarderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er heerst eigenlijk best een goede sfeer in de wijk. Een wijkgenoot typeerde het ooit als: “de 

buurt waar men op straat elkaar meestal nog groet”. En dat is een groot compliment. In sommig 

opzicht zijn we een dorpje ( ofschoon we werken,shoppen en leren buitenwijks), maar dan een 

dorpje zonder een lastig roddel-web, of een kegelclub of fanfare, die weliswaar binden, maar ook 

tot allerlei verplichten. Tussen buren is er  hier voor opmerkzamen ook wel eens wat  conflictstof 

te ontdekken, maar over het algemeen is er een goede verstandhouding. 
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Neem nou bijvoorbeeld dat laatste wijkfeest. Hoe geanimeerd velen met elkaar plezier hadden, 

met kout, spel (bekijken of meedoen), hapje en drankje (zie verslag en foto‟s elders in dit 

nummer). Wat bijpraten met buren of maken van nieuwe kennissen. Heerlijk toch! Er zijn zo 

enkele gelegenheden per jaar om je wat „Vogelwijker‟ te voelen: het jaarfeest eind zomer, de 

jaarvergadering ergens in maart en de nieuwjaarsborrel. Dat werkt uitstekend en veel meer heeft 

de individualist hier ook niet nodig. Of denk eens eraan hoe we laatst met velen onze prominente 

RSV-er Peter van Haasteren spontaan in het zonnetje zetten bij zijn afscheid. Een andere 

wijkgenoot stelt (ook elders in dit najaarsnummer) dat we elkaar hier met rust laten, maar toch 

ook in nood klaar staan om te helpen. In deze De Praatvogel wordt daarvan weer eens een staaltje 

bewijs gegeven. We zijn als Vogelwijkers ook best tolerant voor rare vogels. 

Zulk een sfeer vergt natuurlijk wel wat onderhoud.Die genoemde bijeenkomsten dragen daartoe 

ook wel bij. En daar hebben we dan het wijkcomité voor, om op de data te letten, wat te 

organiseren en ook vrijwilligers te werven. Dat comité houdt ook wat contact met de buurtwijken 

en met gemeentelijke instanties.. Steeds blijken er een paar wijkbewoners bereid te zijn om een 

aantal jaren “die kar te trekken”. Ach, dat betekent ook gezellig samenwerken, in niet veel tijd, 

want het is geen levensvervulling. Na verloop van tijd moet er weer eens verversing komen in het 

comité. Zo ook nu worden er gegadigden opgeroepen (ook in deze aflevering te lezen). 

Overweeg dus eens, om die mooie gezellige wijk iets meer te helpen zo fijn te blijven. 

Dat kan natuurlijk ook door vrijwillig te helpen met de voorbereiding of uitvoering van 

wijkactiviteiten, of door mee te doen aan een werkgroep (al dan niet op bewonersinitiatief 

opgericht), of door actief te zijn voor De Praatvogel (zie ook de oproep elders in dit nummer). 

De dichter schreef: “ domweg gelukkig in de Dapperstraat”. Moeten wij dan iets soortgelijks 

claimen, zoals bijvoorbeeld: “je voelt je rijk in de Vogelwijk”? We zijn daar in feite te nuchter 

voor. We zijn hoogstens genuanceerd voldaan over onze woonwijk. Maar geef nu maar stilletjes 

toe: er zijn vele redenen waarom het best toeven is in onze Vogelwijk. 

 

Een gezellige herfst toegewenst! 

 

 
 

ZANGLES VOOR KINDEREN 
 

In het speeltuingebouw wordt elke vrijdagavond zang –en toneelles gegeven door 

Ferrie Moenen. Er is nog plaats voor enkele jongens en meisjes. 

Uitgebreide informatie vindt U op de website van Ferrie .  

 

Klik hiervoor op deze link: http://www.watjezingtbenjezelf.com/theaterles.html   

 

Het is voor meisjes en jongens van 10 t/m 14 jaar 

Start vrijdagavond  5 September van 19.00 – 20.30 uur  

10 lessen voor 80 Euro 

Speeltuin Nachtegaallaaan Leiden 

Inlichtingen : 

Email : watjezingt@tiscali.nl  

Tel. :     071 4081744  

 

http://www.watjezingtbenjezelf.com/theaterles.html
mailto:watjezingt@tiscali.nl
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In Bosman‟s bomen woont een kraai, 

Die blind ging daten met een gaai; 

Dat dee ie blind, dat dee ie blij 

En daarvan kwam er dus een ei. 

Edoch, de afloop bleek niet fraai, 

Het jonkie pakte uit als Graai! 

 

Een kauw die eens een katje wou, 

Kreeg van zijn vaar een watjekou. 

“Ka”, sprak die ouwe toen gevat: 

“Pas op dat je geen koutje vat”. 

 

Een roodborst in de Merelstraat 

Maakte een liter rum soldaat. 

Toen floot ie vals en vloog hij schuin 

En viel van dakrand in de tuin. 

 

Een mees sprak: “ ‟t Zuipen in de buurt 

Maakt mij geveerlijk overstuurd; 

Zo vliegt subiet al het fatsoen, 

Weg uit dit ooit zo net plantsoen”. 

 

 

 

 

Een zwaan zat op de Bremmerwei 

En keek alsmaar zeer wulps opzij. 

Een dikbil sprak:”Zwaan, je moet leren, 

Je op je ei te concentreren”. 

“Nee”, zei die zwaan op schalkse tonen, 

“sinds hier die Canadese ganzen wonen, 

Ben ik verzot op allochtonen”. 

 

Een bosuil en een groene specht, 

Die traden samen in de echt. 

De ijsvogel en vink en mees, 

Zongen de liedjes op dat fees(t). 

 

De lijster en de nachtegaal 

Dansten er op een madrigaal. 

Van Eijsinga die voerde zat 

De roodborst op het Springerpad. 

Een Rijnse burger, zwendelaar, 

Verdeelde taar(t) uit Wassenaar. 

Maar Leeuwerik ging zellef trouwen. 

Met welke vogel? Nou, die blauwe. 

 

Uit de bundel; Jet lek, 

 Van Zwaantje Fogelbeck-Dier,2008 
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Het bestuur van de stichting Wijkcomité Vogelwijk is op zoek naar 

enkele nieuwe bestuursleden. Heb je/heeft u interesse, neem dan contact 

op! 

 

Wat doet het wijkcomité? 

Het wijkcomité probeert algemene belangen en het leefmilieu van de 

bewoners van de Vogelwijk te behartigen (is echter geen 

bewonersvereniging); onderhoudt hiertoe contact met gemeentelijke 

instanties; organiseert evenementen als  

- de herfst-schoonmaakactie van de wijk & het Bos van Bosman,  

 -het jaarlijkse wijkfeest,  

- een nieuwjaarsborrel en verzorgt daarnaast de Praatvogel (wijkkrant).  

Diverse werkgroepen en wijkbewoners leveren ook actieve bijdragen 

aan deze activiteiten. 

 

De gemeente Leiden geeft jaarlijks een subsidie voor wijkactiviteiten en 

dit budget wordt om de paar jaar aangevuld met vrijwillige giften van 

wijkbewoners. 

 

Het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden en vergadert ongeveer 6x 

per jaar. 

Afhankelijk van de belangstelling en beschikbare tijd van de 

bestuursleden worden de bestuursportefeuilles en (incidentele) taken 

verdeeld. Van de kandidaten wordt betrekkelijk weinig tijd gevraagd en 

evenmin speciale bestuurlijke vaardigheden, maar wel belangstelling 

voor het wel en wee in de wijk en in gezellig samenwerken met de 

overige bestuursleden. 

 

Wijkgenoten met belangstelling kunnen zich telefonisch of per e-mail 

wenden tot: 

Ruud Stam  

  voorzitter Tel : 515 30 40 Email  r.d.stam@minlnv.nl  of 

Lydia Sterrenberg,  

secretaris Tel : 515 49 95  Email  l.sterrenberg@planet.nl 
 

  

mailto:r.d.stam@minlnv.nl
mailto:l.sterrenberg@planet.nl
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De redactie van De Praatvogel heeft in de afgelopen jaren verschillende 

rubrieken verzorgd. Bijvoorbeeld: Instellingen in de Vogelwijk; 

Kunstenaars en kunst in de Vogelwijk; Estafette van wijkbewoners; Wist 

U dat…?  

Sommige van deze rubrieken raken uitgeput, andere kunnen nog best 

worden vervolgd. Veel van deze rubrieken worden door de redactieleden 

geschreven, andere worden door de wijkbewoners geschreven of via 

interviews tot stand gebracht. 

 

Wij als redactie zouden het zeer op prijs stellen als van lezers suggesties 

komen voor nieuwe rubrieken, maar ook als lezers zich aanmelden om 

met (nieuwe) rubrieken mee te doen. 

Voorlopige ideeën voor nieuwe rubrieken zijn: 

- Oude foto’s met toelichting van de wijk. 

- Beschrijving van scholen in onze wijk en het Boerhaave-district. 

- Beschrijving van dichtbij de wijk gelegen musea, bijv. Corpus, 

Naturalis etc. 

- Personalia: nieuwe bewoners, vertrekkende bewoners, geboortes etc. 

Geef Uw/je mening over deze ideeën en/of voeg ideeën toe! 

 

Wijkgenoten die aan onderstaande rubrieken willen meedoen, of die 

andere wijkgenoten daarvoor in gedachte hebben, kunnen zich 

aanmelden: 

- Interessante hobbies, verzamelingen, al dan niet in 

verenigingsverband. 

- Ondernemers, wonend in de wijk en hun onderneming daar (deels) 

uitoefenend. 

- Het houden van speciale (wegens ras, uitzonderlijkheid, studie etc.) 

huisdieren. 

 

Reacties en suggesties graag per telefoon, e-mail of bezoekje aan: 
Cees v.d. Aarsen, Merelstraat 29, (071–519 05 19) ( c.vd.aarsen@tiscali.nl )  

Elise Bosman, Lijsterstraat 32,  (071– 17 24 09)  ( elise-bosman@hotmail.com ) 

Hans Dirken, Lijsterstraat 36,  (071–517 48 45)  ( hans.dirken@tiscali.nl ) 
 

  

mailto:c.vd.aarsen@tiscali.nl
mailto:elise-bosman@hotmail.com
mailto:hans.dirken@tiscali.nl
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Het was weer een mooi begin van het wijkfeest: maar liefst 10 teams schreven zich in voor de 

jaarlijkse traditie van de estafetteloop. Dankzij de goede voorbereiding van Jan en de deskundige 

jury en tijdmetingen van Kees en Peter bonden de teams enthousiast de strijd aan. Dimitri zette 

als jongste loper een mooie tijd neer, en team 9 verbrak het record achteruitlopen. Tot slot had 

Elise voor lekkere en leuke prijsjes gezorgd: die vielen erg in de smaak. 

 

  
totaal 

        team 1 3e plaats 4:20 bram 1:06 eva 1:16 frank 1:03 ben 0:55 

team 2 
 

5:15 lauri 1:07 wessel 1:36 minouche 1:23 philippine 1:09 

team 3 2e plaats 4:17 wisse 1:02 jesse 1:07 thomas 1:08 teije 1:00 

team 4 
 

6:18 rutger 1:27 stijn 1:33 luka 1:27 maud 1:51 

team 5 
 

4:47 oskar 0:50 victor 1:15 tom 1:38 dick 1:04 

team 6 1e plaats 4:09 lotte 0:58 iris 1:01 martine 1:01 lauri 1:09 

team 7 
 

5:18 liselotte 1:05 sanne 1:03 suus 1:07 dimitri 2:03 

team 8 
 

4:21 koosje 1:10 tessel 1:13 hidde 1:05 anne 0:53 

team 9 
 

6:21 teije 1:13 jesse 1:24 thomas 1:37 wisse 2:07 

team 10 
 

8:13 joost 1:42 niek 2:59 niek 1:40 joost 1:52 
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help mee 

het Bos van Bosman 

opruimen! 

 

 

 

 
 

Wie: alle kinderen uit de Vogelwijk 

Wanneer: herfstvakantie, woensdag 22 oktober 

Waar: Blauwe Vogelweg, ingang verharde 

weggetje (Springerpad) en het Vogelplantsoen 

opruimen. Hoe laat: 10.00 uur 

Wat nog meer: na afloop pannenkoeken eten in de 

speeltuin.  

(informatie: Dulcine Zwager 071-5226483) 
p.s. we zoeken nog pannenkoekenbakkers 

Wilt u één of twee pakken pannenkoekenmix voor ons bakken?  

Meld u dan aan bij Dulcine Zwager! 
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Zaterdag 6 september vierde onze wijk weer het jaarlijkse wijkfeest op het veldje aan de 

Bosuilstraat. Het programma was leuk en gevarieerd en begon om half vijf ‟s middags met de 

inmiddels traditionele estafette. Tien teams hadden zich ingeschreven en deden mee. Het was 

behoorlijk spannend. Kijkt, welk één inzet: 

 

 
 

 Na afloop werden de winnaars bekend: de ultieme winnaar was het team van Lotte, Iris, Martine 

en Laura met een eindtijd van 4.07 minuten. Er waren geen verliezers. De estafettetijden en 

uitslagen van alle deelnemende teams zijn elders in de Praatvogel opgenomen. 

Na de estafette genoten we met z‟n allen van een heerlijke barbecue: salades (ingrediënten  

gesponsord door Wetselaar) waren er in 3 variaties: de inmiddels beroemd geworden “kool met 

kummel” en twee groene salades gaven ons de nodige vitamines. Deze salades waren met veel 

culinaire zorg  bereid.  Hoofdmaal waren de hamburgers, veggie-burgers en wederom heerlijke 

saté (gesponsord door Eduard en Renu van Iboe Tjilik Afhaal Toko aan de Lammermarkt).  Het 

barteam schonk goeie wijnen, dranken, sappen en bier (laatste via Surinaams Restaurant 

Blauwgrond op de rotonde, je kunt ook echt lekker eten daar, zie www.iens.nl).  Al met al was 

het goed vertoeven, eten en een geslaagde barbecue, en heel gezellig!  

 

 

http://www.iens.nl/
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Ook dit jaar speelden we een QUIZ. Vragen waren er in vier belangrijke categorieën, te weten: 1. 

Olympische Spelen, 2. onze Vogelwijk, 3. Nederlandse Spoorwegen en een laatste categorie, 4. 

de zogenaamde winnaars-sessie over tuintjes, scholen en gedichten in de wijk.   

 

Bijvoorbeeld: 

Vraag:   Is het oudste spoortraject in Nederland dat van Amsterdam-Utrecht?  

Antwoord:  Nee, Amsterdam-Haarlem. 

Vraag:   Heeft iedere woning in de Vogelwijk een plaatsje of tuin? 

Antwoord:  Nee, het IJsvogelhof heeft “slechts” een balkon.   

Deze vragen kwamen voort uit het immer actieve brein van twee buurtgenoten.  

 

 

 

 

En … er was muziek. Dj Cederik & co 

hadden hun songs goed afgestemd op een 

publiek met grote spreiding in 

leeftijdsopbouw, … bij deze willen we 

jullie alvast reserveren voor volgend jaar!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de quiz en prijsuitreikingen hapten en 

borrelden we nog een tijdje na, tot het 

begon te schemeren.  

Alle niet bij name genoemde  

-barkeepers,  

-vuurmeesters,  

-keukenhulpen, 

-bonnenverkopers,  

-tenten-opbouwers en -afbrekers,  

-boodschappenmeisjes en -jongens,  

-organisatoren en sponsors:  

 

 

HARTELIJK DANK !  Volgend jaar weer?! 
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Herkent u dit? Nog maar een paar jaar geleden waren meeuwen slechts zelden in de wijk te zien, 

je hoorde ze soms hoog overvliegen en op meeuwenmanier naar elkaar roepen. Inmiddels is de 

situatie heel anders, de meeuwen nestelen op onze daken en vanaf het eerste t/m het laatste licht 

schreeuwen de ouders en piepen de jongen. Dat harde geschreeuw wekt me elke (vroege)ochtend 

en overdag in de tuin raak ik hopeloos geïrriteerd door de aanhoudende herrie.  

 

De Gemeente onderkent de overlast maar kan slechts weinig doen, en datgene wat ze kan doen 

kan alleen in april/mei als de meeuwen op de eieren zitten. En juist in april/mei maken ze niet zo 

vreselijk veel herrie – de echte herrie komt als de jongen uit het ei zijn. Aangezien meeuwen 

beschermde vogels zijn mogen ze niet bejaagd, enzovoorts worden. Het enige dat de Gemeente 

kan doen is de eieren vervangen door nepeieren waardoor de oudervogels op een onvruchtbaar 

nest blijven zitten. Haal je de eieren alleen maar wég dan leggen ze fluks weer nieuwe. 

 

„Onze‟ meeuwen zijn grotendeels mantelmeeuwen, met van die grijze schouders. Soms zie ik 

zilvermeeuwen, zeker in de buurt van of op het Rivierduinen gebouw. Oorspronkelijk nestelden 

mantel- en zilvermeeuwen in de duinen maar inmiddels hebben deze langlevende – ze kunnen 

wel  30 jaar oud worden– vogels hun biotoop verplaatst naar de stad met zijn overvloed aan eten 

en veilige nestelgelegenheid. Ze komen telkens terug op nestplaatsen, dus het gaat niet zomaar 

over. Het enige dat wij kunnen doen is het dak onprettiger voor ze maken door bijv. geen grind er 

op te hebben, door beschutte plekjes zoals stapels dakpannen van het dak te halen en nestelende 

meeuwen en overlast te melden  aan de Gemeente. Je kunt geen melding doen van een nest op 

het dak van je overbuurman, dat moet je zelf doen. Buurman/vrouw aanspreken kan wel 

natuurlijk.  

 

De Gemeente heeft een project om te onderzoeken of vervangen van de eieren  helpt, onze 

Vogelwijk viel net buiten het projectgebied (Houtlaan, Kagerstraat, Marienpoelstraat, 

Rijnsburgerweg); maar op de Lijsterstraat zijn een paar nesten toch „meegenomen‟. Dit project is 

gekoppeld aan onderzoek op de Leidse Universiteit over cultuurvolgers, dieren die nieuwe 

leefplekken zoeken in de omgeving van mensen. De voorzichtige eerste indruk is dat het 

vervangen van eieren wel gewerkt heeft maar pas over vijf jaar is dat met zekerheid te zeggen. Ik 

kreeg van de werknemer die de daken opgaat, dhr. van der Vlugt, te horen dat meeuwen meestal 

zitten op daken waar ze een schutkleur hebben –de jongen zijn grijze donsballetjes en zijn op 

grind dus onzichtbaar– en dat de meeste nesten in de luwte zitten van ontluchtingspijpjes, 

stapeltjes dakpannen, e.d. Hoe strakker het dak hoe minder meeuwen. Het plaatsten van strips 

vogelwerende pinnen helpt niet, de meeuwen zijn sterk genoeg om de pinnen eruit te rukken en 

zelfs te gebruiken als onderdeel van de slordige stapeltjes takjes dat meeuwen een nest noemen.  

 

Samenvattend:  

- Meld overlast. 

-  Neem over nesten op het eigen dak contact op met Servicepunt woonomgeving 5165501, 

Lucille Claassens.  Je kunt ook via www.leiden.nl/meeuwen melden  met een digitaal 

formulier of via email: meeuwen@leiden.nl. 

N.B.  Let vooral op in april/mei; als de jongen uit het ei zijn kan er niets meer gedaan 

worden. 

- Maak het dak meeuwonvriendelijk door het strak en grindvrij te houden 

- Voer ze niet.  

 

Els de Hullu, Leeuwerikstraat 35 

  

http://www.leiden.nl/meeuwen
mailto:meeuwen@leiden.nl


13 

 

 
Het estafettestokje naar 

een volgende wijkbewoner 
 

 

 

Mevrouw Märthe Wolterbeek, Blauwe Vogelweg 7 
 

Toen dit huis pas negen maanden oud was, hebben we het gekocht. Dat is dus nu al 34 jaar 

geleden. In die korte tijd na de oplevering woonde er een psycholoog met drie zoons, die naar 

Groningen verhuisden. Ik kom uit Bloemendaal, waar ik geboren en getogen ben. Na ons 

trouwen hebben we een jaar in Ottawa gewoond en zijn daarna naar Nederland teruggegaan om 

in Hoogmade neer te strijken. Daar zijn onze zes kinderen geboren; die zijn nu tussen de 34 en 44 

jaar oud. Toen we hier woonden hebben we nog twee kinderen aangenomen, nu 21 en 27. De 

jongste woont nu met haar dochtertje nog bij mij. Mijn man woont al lange tijd elders. Of dat dus 

toen een volle bak was en is? Dan moet U ook nog weten dat ik 27 jaar lang meestal twee 

pleegkinderen erbij had; in totaal zijn het er wel een 20 à 25 geweest .verder zijn er ook altijd 

katten, nu een zestal en tenslotte is er ook nog meestal een hond. Dat waren meestal grote 

honden, zoals herders. Helaas is mijn laatste hond twee weken terug overleden, maar begin 

november komt er weer een nieuwe pup te weten een Landseer. Dus ja, inderdaad het is een volle 

bak. Nou vergeet ik nog bijna te melden dat de meeste van onze tien kleinkinderen, als de ouders 

werken en de pukken nog niet leerplichtig zijn, bij mij als oppas-Oma overdag verblijven. 

 

Waarom we dan indertijd van Hoogmade hier kwamen ? Hoogmade was en is een lief dorp, maar 

je blijft er toch altijd “Auslander”, als import te worden beschouwd. Daarbij komt dat ik ook zo 

mijn eigen, wat zelfstandiger leefstijl heb. Ik ben nooit een stadsmens geworden, maar een mens 

van vrije ruimte, groen en natuurlijk van kinderen en huisdieren gebleven. We zagen toevallig 

dat er in de Vogelwijk van Leiden een huis te koop was. We hoefden niet speciaal naar Leiden. 

De buurt zelf deed ook niet echt ter zake. Wél dat er zes slaapkamers waren in dit huis en er een 

fijn, vrij uitzicht vóór op een bos is. Wat ook wel een rol speelde was dat er toen net in 1973 een 

oliecrisis was en we zeker „natuurlijker‟ wilden wonen; je hoefde hier niet absoluut een auto te 

bezitten, want de winkels en het station waren en zijn dichtbij. Het is toch wel van een auto 

gekomen en we hebben ook een aparte garage. Onze woning moest wel een beetje centraal in de 

Randstad liggen en diende natuurlijk ook een praktisch huis te zijn. Al met al is dit dus een ideaal 

huis, met de vrijheid en dat prachtige kleine Bos van Bosman. Rijkwonen, noem ik dat. 

 

Of er ook wat nadelen aan huis en buurt kleven? Ach, na een 25 jaar wonen hier kwam er een 

Asylzoekers Centrum en dat heeft de eerste jaren, zoals bekend, nogal wat last gegeven. 

Daarover moet je niet klagen, na al die jaren woonplezier. Er waren toen forse problemen met 

AMA‟s, de minderjarige asylzoekers en ook voor de kinderen in de wijk was het soms in het bos 

echt riskant. Dat is allemaal weer goed gekomen. Wat een nadeel van het huis was, is de 

gehorigheid. Bij het bouwen is er een of andere aansluiting gemaakt tussen het mijne en het 

buurhuis, die voor contactgeluid zorgt en onze buren – alleen ter linkerzijde, want dit is een 

hoekhuis – hadden veel moeite ermee. Dat gaf nare spanningen. Die zijn uiteindelijk verhuisd 

naar het begin van de Blauwe Vogelweg, waar ze ook al weer lange tijd niet meer wonen. Nu is 

die gehorigheid een dragelijk punt. 

 

Er is toch nog wel wat veranderd aan het overigens ideale huis: aan de kant van de achtertuin 

hebben we de achterpui een kleine twee meter naar buiten geplaatst en daaraan ook een soort 

open serre toegevoegd. De tuin is een beetje vol met groen en ook aan de straatkant  is het groen 

duidelijk aanwezig, en ik voel me hier zeer thuis en zou ook wel hier tot mijn dood willen blijven 
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wonen. Wat de toekomst gaat brengen als je ouder wordt en de rollator niet meer voldoende is, 

dat is natuurlijk niet te voorspellen. 

 

Zoals ik al zei, het is bijzonder wonen in deze Vogelwijk. Er heerst een sociale en tolerante sfeer. 

Er is geen uitgebreide onderlinge sociale controle, maar  men kent en groet elkaar en er heerst 

een mentaliteit dat men elkaar om hulp kan vragen. Kortom, het is een sociaal rijk dorpje. Ook 

via het honden-uitlaten ken ik natuurlijk diverse mede-wijkbewoners. 

Dat brengt me toch wel op een zorgpunt: Laat s.v.p. de toegankelijkheid van het bos blijven 

bestaan. Als Nieuweroord  bebouwd gaat worden met appartementen en dergelijke, dan zou het 

wel heel erg wezen, als men dan als andere bewoners daar niet meer vrij het bos in mag; dat is in 

feite wel gebeurd met het van Eysinga-terrein. Het kan wel zijn dat de gemeente mooie 

groenplannen heeft, maar er gebeurt allerlei en inspraak is niet altijd mogelijk en voldoende. Het 

Asylzoekers Centrum werd immers indertijd ook tegen onze zin doorgedrukt. Het gebruik mogen 

maken van het bos is dus een wezenlijke meerwaarde van onze wijk. Het bos is primair een 

voetgangersgebied, maar opmerkelijk is het hoe het tolereren van fietsers bijna steeds soepel 

verloopt. Oh ja, hier vlakbij in het bos is er onlangs een brug-monumentje van de asylkinderen en 

ook voor de wijkkinderen bijgekomen. Dat is helaas wat weinig zichtbaar, minder toegankelijk 

en het bord met uitleg staat ook op een wat domme plaats. Dat laatste is vanzelfsprekend maar 

een klein minpuntje. 

 

Tenslotte die opgegeven vraag over het wijkblad De Praatvogel en het wijkcomité. Ik lees het 

wijkblad en zie dat m‟n kinderen het ook altijd direct oppakken. Soms heeft dat ook van doen 

met de activiteiten van die fantastische speeltuin, die ook al zo‟n extra rijkdom aan onze wijk 

geeft. Ik denk verder dat het wijkcomité goed werk levert.  Ik moet weliswaar toegeven dat ik, 

om andere oorzaken, niet de gewoonte heb om naar het jaarlijkse wijkfeest te gaan , maar 

komende 6 september moet ik toch maar eens gaan kijken.. Ja, U begrijpt wel dat de volgende 

bewoner voor deze estafette-rubriek en die ik mag aanwijzen, hoogstwaarschijnlijk voortkomt uit 

het Vogelwijkse netwerk van honden-eigenaren.  

 

Vogelwijk 21 augustus 2008. 
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 U volgens een reële verzekeraar 1% kans heeft dat een vogel uw auto 

beschadigt. 

 

 Er sinds kort 4 generaties van één en dezelfde familie in onze wijk wonen, 

hierover in de volgende praatvogel meer. 

 

 Kaarsvetvlekken weg geschraapt kunnen worden met de botte kant van een 

mes. 

 

 Veel buurtbewoners ook dit jaar naar het wijkfeest kwamen en er 

enthousiastelingen worden gezocht die volgend jaar willen meehelpen het 

wijkfeest organiseren. Deze kunnen zich aanmelden bij Lydia Sterrenberg of 

Elise Bosman. 

 

 Ui helpt tegen hoest: 500 gram gesnipperde ui even koken met honing en 

suiker. Dit middel doet wonderen en houdt daarnaast ongewenste personen 

op afstand… 

 

 Er in onze wijk heel veel sportievelingen wonen maar ook veel huizen te 

koop staan. 

 

 Wijsheid met de jaren komt en dat dat te meten is?  

Hoe ouder we worden, hoe compacter de hersenen.  

Dus: proud to be oud! 

 

 Het Bos van Bosman er weer fris en kort gemaaid bij ligt. 

 

 En het Leidse Hout niet !  
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RESTAURANT  PARTYCENTRUM AFHAALCORNER CATERING 

 

 

De Lekkerste Roti van Leiden 

 

WWW.BLAUWGROND.INFO 

 

Kom het zelf eens proberen. Zet de vooroordelen  aan de kant. 

Lees de recensies op WWW.IENS.NL of op 1 van de andere sites 

Tot ziens ! 

Roy en Sharda  

 

 

Wassenaarseweg 1 2333 AM Leiden 071-5172853 

 


