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Politie 

 Wijkagent:  dhr. Harold Kroep, team Leiden-Noord 

0900-8844, harold.kroep@hollands-midden.politie.nl 

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 juli   Leiden.vogelwijk.nl 
*  Herfst :          1 september  Meer foto’s staan op internet via  
*  Kerst :      1 december  www.picasaweb.com/Praatvogel 
  

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 

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. 
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Theo Bennebroek (penn.m.) IJsvogelhof 18 tel. 5892343 

thq.bennebroek@tiscali.nl 
Lydia Sterrenberg (secretaris) Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 

l.sterrenberg@planet.nl 
Dulcine Zwager   Lijsterstr. 29  tel. 522 64 83 

dulcine@xs4all.nl  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.nl 
Bert Muller     IJsvogelhof 9  tel. 423 72 94 

Bert.muller@casema.nl 
Hans Dirken     Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 

hans.dirken@tiscali.nl 
Thera Stam    v.Eijsingapark 10 tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Redactie : 
Eveline Kamstra (hoofdredactie) lijster13@telfort.nl 
     Lijsterstraat 13  tel. 5152414 
Kees van den Aarsen  kees@vandenaarsen.nl 
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Eigen bijdragen voor de Praatvogel worden door de redactie bijzonder op 
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Beste wijkgenoten, 

Als u dit leest zal het wel bijna kerst zijn. En of we het nu willen of niet is dit 
een periode waar een lading op ligt. Kerst schrijft voor dat dit een tijd is voor 

familie en vrienden, gezelligheid, kerstboom, open haard, copieuze maaltijden 
met bijbehorende drank en als het even kan natuurlijk sneeuw en 

wereldvrede. Als dat maar allemaal lukken wil! Ik zie mijn kerstdepressie nu 
al aankomen. Zo veel verwachtingen die eigenlijk nooit ingelost kunnen 

worden. Mogelijk ga ik maar wat apies kijken als de dj‟s van 3FM zich 
opsluiten in het glazen huis in Leiden! Nou, ik hoop dat u zich vermaakt! 

Ik hoop dat ik me het einde van dit jaar wat rust en stilte kan veroorloven. 
Naast een portie van de bovengenoemde warmte en gezelligheid verlang ik 

naar een heerlijk boek, de krant, Bach op de achtergrond en een beetje niks 
doen. Eigenlijk is dat niksen een van de fijnste dingen die er is. Maar tijd 

vermorsen is een schaarste tegenwoordig. Het leven schijnt permanent 
richting te willen of vraagt dat we toch vrijwel altijd online zijn. Zucht. 

Ik wil me nu dan nog even met iets anders tot u richten, voordat u weer uw 

kerstpakket gaat uitpakken of oliebollen gaat bakken. We hadden op 25 
oktober per slot een grootse wijkbijeenkomst waar ik wel zo‟n 80 mensen heb 

gezien. Op die bijeenkomst heeft de Werkgroep Nieuweroord zich 
gepresenteerd en is er een goed gecoördineerde bezwaaractie ontstaan die 

uiteindelijk heeft geleid tot wel zo‟n 250 bezwaren tegen de 
nieuwbouwplannen Nieuweroord! Voordat het zover was, is er een mooie 

samenwerking ontstaan. De werkgroep had een mooie conceptbezwaarbrief 
gemaakt en deze is via de e-mail en hard copy bij eenieder die dit wilde 

terechtgekomen. Daarvoor zijn mailadressen in de wijk verzameld, zijn die 
mailadressen in collectieve bestanden geplaatst, zijn documenten per mail en 

flyerend verspreid, en zijn er over en weer adviezen gegeven en 
complimenten gedeeld. Dank voor al deze inspanningen voor een goede zaak! 

Het resultaat is voorlopig een krachtig signaal naar de politiek, twee politieke 
partijen die nader contact hebben gezocht met wijkbewoners/de werkgroep, 

een hoog bewustzijn van de problematiek, en saamhorigheid en 

actiebereidheid in de wijk. Daar doe ik het mee deze kerst! 
 

Jan Ravensbergen 
Voorzitter wijkcomité Vogelwijk 
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Thera Stam 
 

Op dinsdag 25 oktober kwamen tussen 80 à 100 verontruste buurtbewoners  
naar de bijeenkomst, die door het Wijkcomité van de Vogelwijk was 

georganiseerd in overleg met de Werkgroep Nieuweroord. Op de agenda 
stonden de plannen van de gemeente met Nieuweroord.  

In Nieuweroord wonen nu nog studenten. De bouwplannen bevatten het 

volgende. Na de sloop verrijzen zes gebouwen die in hoogte zullen variëren 
tussen 15 en 27 meter; de hoogste appartementen steken zo‟n 10 meter 

boven de boomkruinen uit. Daarbij worden de appartementen buiten het 
huidige bouwoppervlak gebouwd met daartussenin een vergrote vijver en een 

gebouw voor commerciële zorgfuncties in het midden daarvan. Er wordt in het 
voorontwerp bestemmingsplan ook de mogelijkheid geboden voor een 

ontsluitingsweg naar de Blauwe Vogelweg.  
Dat er reden is om je als buurtbewoner zorgen te maken bleek uit de vele 

vragen die werden gesteld naar aanleiding van de plannen, en uit de stevige 
kritiek erop. In dit verslag staan niet alle vragen, maar een aantal wordt hier 

met de gegeven antwoorden verkort weergegeven. Voor meer details kunt u 
kijken op de website van de Vogelwijk, waar veel informatie opstaat, 

waaronder de brief van de Werkgroep aan de gemeente. 
 

 Hoe is de Werkgroep Nieuweroord ontstaan? 

De werkgroep bestaat inmiddels al 12 jaar en is door Marijke van Dobben de 
Bruijn opgezet. Men heeft steeds gestreefd naar een constructieve dialoog 

met de gemeente. Het doel is steeds tweeledig geweest: enerzijds zorgen dat 
er een verantwoorde bebouwing komt als Nieuweroord gesloopt wordt, 

anderzijds ruimte bieden aan zorgvoorzieningen voor de buurt. Tot kort 
geleden wilden huisartsen en andere zorgaanbieders graag hier een locatie 

voor een „HOED‟ realiseren. Echter thans prefereren zij een plaats nabij het 
Diaconessenhuis. De Werkgroep Gezondheidszorg die een hele tijd onder de 

bezielende leiding van Pinny Baruch gestaan heeft, heeft ook veel werk verzet 

om tot een goede invulling te komen.  
De Werkgroep heeft richtlijnen opgesteld voor de bebouwing van 

Nieuweroord, welke grotendeels door de gemeenteraad zijn overgenomen als 
kader voor de bebouwing (maar thans deels worden genegeerd).  

In de Werkgroep zitten vertegenwoordigers van de drie omliggende buurten, 
het Leidsche Hout en het van Eijsingapark. 

 
 Wat is het belang van de gemeente?  

De gemeente heeft het terrein voor veel geld gekocht en wil dat 
terugverdienen. Bovendien heeft de gemeente weinig woningbouwlocaties en 

wil ook daarom vrij veel bouwen. Verder is een gemeentelijk belang om  
jonge afgestudeerden in de stad te houden en een deel van de gebouwen 

derhalve voor die doelgroep te bestemmen. 
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 Wat wil de Werkgroep bereiken? 

De Werkgroep wil een bebouwing die past bij het Bos van Bosman met circa 
80 woningen, en niet zoals nu in de plannen staat 119 woningen. Verder wil 

de Werkgroep geen commerciële zorgvoorziening die extra verkeer aantrekt. 
Door het grote aantal woningen en die extra zorgvoorziening worden de 

meeste gebouwen nu te hoog en komen de gebouwen deels te staan in wat 
nu nog bos is. De Werkgroep wil dus minder woningen, die globaal op de 

huidige kavel worden gebouwd en minder hoge gebouwen. Ook een 
ontsluiting naar de Blauwe Vogelweg probeert de Werkgroep tegen te gaan. 

Daarnaast vormen de verkeersproblemen op de Rijnsburgerweg een 
beweegreden voor de Werkgroep om te streven naar een lager aantal 

woningen en geen commerciële zorgvoorziening.  
 

 Is het een goed plan voor de nieuwe bewoners van de appartementen? 
De Werkgroep vindt van niet. De appartementen worden te duur. Hierdoor zal 

er geen doorstroming komen vanuit de omliggende wijken. Verder is het voor 

ouderen niet erg aantrekkelijk om via een vlonder naar hun appartement te 
moeten. Vooral voor ouderen lijkt dit bezwaarlijk. Ook zullen door het 

zorggebouw mogelijk hoge servicekosten gaan ontstaan. Verder zal de vijver 
tussen de appartementen zorgen voor het ketsen van geluid. Ook de 

toegankelijkheid van het Bos van Bosman wordt slecht. Dit zal over de 
vlonders moeten. 

De toegang in de spits naar de Rijnsburgerweg als er zo‟n 100 auto‟s het 
terrein proberen te verlaten wordt zeer moeizaam. Verder zullen deze en 

andere bouwplannen nog verder bijdragen aan het vastlopen van het verkeer 
op de Rijnsburgerweg. 

 
 Worden de nieuwe bewoners verplicht een parkeerplaats in de garage te 

kopen? 
Nee! Dat betekent veel parkeeroverlast. De Werkgroep probeert dit te 

veranderen. 

 
 Houdt de gemeente zich aan haar uitgangspunten en afspraken? 

Dit is slechts deels het geval. Een van de uitgangspunten is een gemiddelde 
hoogte van 15 meter met hogere accenten. Via een drogredenering is de 

gemeente met het standpunt gekomen dat, nu zelfs geen van de 
appartementsgebouwen onder de 15 meter blijft, dit toch het geval is omdat 

je moet uitgaan van het hele bouwvlak. Een andere drogredenering is er over 
het zorggebouw; in de randvoorwaarden van de Gemeenteraad staat dat de 

zorgfunctie in de plint van een van de gebouwen dient te worden opgenomen. 
Wie schetst de verbazing van de Werkgroep als de gemeente rustig betoogt 

dat omdat het aparte gebouw niet hoog is (twee verdiepingen) het kan 
worden beschouwd als te staan in de plint. Volgt U het nog? De Werkgroep in 

ieder geval niet. 
Verder merkt de Werkgroep dat de gemeente wel kleine toezeggingen doet, 

maar deze nergens vastlegt. Ook brieven worden niet of niet op tijd 

beantwoord.  
Ook het globale voorontwerp bestemmingsplan geeft te weinig houvast en 

zorgt er voor dat de burger hier onvoldoende rechten aan kan ontlenen. 
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 Hoe ver komen de flats van de bestaande woningen te staan? 

Op sommige plaatsen slechts ongeveer 20 meter. Hiervoor moet ook 
bestaand bos verdwijnen. Verder komt er mogelijk een weg door de strook 

bos naar de Blauwe Vogelweg. 
 

Na de pauze was er een goede discussie hoe we de gemeente kunnen 
beïnvloeden en welke hulp de buurtbewoners kunnen bieden. Hierop kwam 

een hartverwarmende respons. Velen hebben hulp toegezegd in diverse 
vormen.  

Het resultaat mag er dan ook zijn: ca 250 brieven zijn er uitgegaan naar 
de gemeente! Een heel goed resultaat van de avond en van de actie die we 

met velen hebben uitgevoerd. 
 

De Werkgroep Nieuweroord wordt gevormd door: Marijke van Dobben de 
Bruijn, Friso Versluijs, Ronald Daalmeijer, Theo Bennebroek, Wim Reinders en 

Ruud Stam. 

 
 

 
 
 

 
  

OPROEP NIEUWE BEWONERS 
  
Vorig jaar kreeg ieder Vogelwijkhuis als kerstgeschenk het 

boekje De Vogelwijk, geschiedenis van een Leidse buurt.  

Er zijn nog enkele wijkboekjes beschikbaar. Ieder 

huishouden dat in 2011 nieuw in de wijk is gekomen en nog 

geen wijkboekje heeft, is van harte uitgenodigd een 

exemplaar af te halen bij Eveline Kamstra, Lijsterstraat 13. 
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Na al het harde werk om een reactie te geven op het voorontwerp 

bestemmingsplan Nieuweroord is er vanuit de gemeente nog geen teken van 
leven gekomen. In totaal zijn er ruim 250 reacties verzonden op het 

voorontwerp bestemmingsplan. Dat is heel mooi. Dank aan allen die 
gereageerd hebben. Dit betekent grote steun voor de bezwaren die geuit zijn 

tegen de plannen voor de bouw van 119 appartementen en een zorgcentrum 
op het terrein van Nieuweroord en in het Bos van Bosman.  

De gemeente moet eerst al deze reacties verwerken en komt dan met een 

ontwerp bestemmingsplan, dat naar ons beloofd is een concreet 
bestemmingsplan zal zijn waar we meer houvast aan zullen hebben.  De 

werkgroep hoopt en verwacht dat er eerst onderhandelingen zullen volgen. 
Daarvan zullen wij u via de website van de Vogelwijk op de hoogte houden.  

Als het ontwerp bestemmingsplan er is kunnen we zonodig bezwaar 
aantekenen. Daarvan zullen we u zeker op de hoogte houden en u met behulp 

van voorbeeldbrieven helpen om, als dat nodig is, bezwaren te maken.  
Daarvoor staat na uitkomst van dat plan 6 weken om te reageren. Het 

ontwerp bestemmingsplan zal nog in de gemeenteraad en de 
raadscommissies behandeld worden en daar zullen wij zeker op inspreken en 

u op de hoogte houden zodat ook u kunt inspreken.  
De werkgroep heeft al geruime tijd geleden een verzoek om informatie 

uitgezonden in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur. Hierop heeft 
de gemeente nog geen antwoord gegeven en is daarmee over alle termijnen 

heen. De werkgroep heeft inmiddels de gemeente in gebreke gesteld en daar 

gaat voor de gemeente een dwangsom lopen. Ook hebben we geen antwoord 
gehad op tal van brieven. De termijnen daarvan zijn eveneens overschreden 

en dat betekent dat we hierover een klacht bij de ombudsman zullen 
neerleggen. Kortom hard bezig om de lakse gemeente in beweging te krijgen. 

Voorts hebben we een aantal gesprekken gehad met leden van de 
gemeenteraad. Daar wordt ingezien dat er wel wat moet gaan veranderen aan 

de plannen, maar hoe e.e.a. uit zal gaan pakken bij behandeling in de 
Raadscommissies is nog afwachten.  

Tot slot zij nog vermeld dat tegen het kappen van de uilenboom aangifte 
gedaan is tegen de gemeente. Immers dit is in strijd met de 

Natuurbeschermingswet (broed en vaste verblijfplaats van een beschermde 
soort) en bovendien is er geen kapvergunning voor verleend. 

Ik hoop u zo voldoende voor dit moment te hebben geïnformeerd. We houden 
u betrokken. 

 

Ruud Stam, namens de werkgroep Nieuweroord. 21-12-2011. 
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Regien Oomes 

 
Het Bos van Bosman, en de rest van het wijkgroen, heeft in de herfstvakantie 

weer een flinke schoonmaakbeurt gekregen dankzij zo'n 100 kinderhanden 

met grijpers, bezems en vuilniszakken. We ruimden een heleboel 
flessendoppen en sigarettenpeuken op, haalden blikjes en zelfs een 

stofzuigerbuis uit de struiken en visten lege flessen uit de sloot bij de 
Nachtegaallaan. En natuurlijk reden de mannen van de gemeentelijke 

groenschoonmaak met hun veegwagentjes talloze rondjes om het veld en 
konden alle kinderen die wilden een ritje maken.  

 
Na afloop hapten al die kinderen (en vaders en moeders) wel 160 

pannenkoeken, 150 poffertjes en 80 wafels weg.  
 

Het was een gezellige ochtend en het weer werkte braaf mee. Volgend jaar 
weer? 

  



10 

 
 

Uit Canada 
Eveline Kamstra 

 

“Mijn naam is Gustaaf (Guus) van Heusden. Mijn bijnaam in de buurt was 

„Eussie‟. Ik ben geboren op Nachtegaallaan 7 in 1936. Mijn vader was Hoofd 
van de Boekhouding op de Gas- en Lichtfabrieken aan de Lange Gracht. Ik zat 

op de Terweewegschool, met „Pa‟ van Leeuwen als hoofd van de school, waar 
ook mijn moeder jarenlang lesgaf. Haar eerste baan (1915) was in Katwijk, 

waar ze als 19-jarig meisje voor een klas kwam te staan van 94 kinderen! 
Mijn zus Wil van Heusden was vijf jaar ouder dan ik. Zij is helaas overleden. 

Tegenwoordig woon ik in Calgary. Ik ontmoette hier toevallig Toos Tinbergen, 
een dochter van Professor Niko Tinbergen, in Canada Catherine geheten. Haar 

broer zat ook op de Terweewegschool. Het gezin verhuisde in 1949 naar 
Oxford.   

 

 

Jongensjaren 
Het Bos van Bosman. Daar gingen we sneeuwklokjes „jatten‟ voor onze 
moeders. Ik eindigde wel op het politiebureau op de Zonneveldstraat, waar 

mijn vader mij kwam ophalen. Dan kreeg ik op mijn zielement. Allerlei namen 
herinner ik mij nog: de winkeliers Menken, Vahrmeijer (had leuke dochters!), 

Brand, waar ik voor mijn moeder soms met bonnen een pond suiker moest 
halen, Dofferhof.  

Ik had een hoop vrienden in de Vogelwijk. Een ervan was Ben Mekking van  
Nachtegaallaan 9 (zijn echtgenote woont nog op de Nachtegaallaan). Toen 

woonde op nummer 8, naast ons, een heel oud dametje, juffrouw Keuls. Zij 

was familie van de schrijfster Yvonne Keuls, die na de oorlog uit Indonesië 
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kwam om juffrouw Keuls te bezoeken. Een andere vriend was Tonnie van der 

Nagel. Wij gingen vaak appeltjes stelen bij zijn vader, de tuinman van de 
Anna-kliniek. Aangezien er maar één voetbal in de hele buurt was, mocht 

Tonnie alleen meespelen als hij eerst appeltjes voor ons „jatte‟ bij zijn vader. 
De eigenaar van de voetbal was Freddie Cohen. Die woonde op de hoek van 

de Leeuwerikstaat en de Nachtegaallaan. De Cohens kwamen uit Indië; hun 
huis rook anders door de spijzen die ze gebruikten. Andere vrienden waren 

Gerrit Regtering, Bob en Hans de Winter, de kinderen van de familie Wiessink, 
en Ton en Han Knuppel. En natuurlijk Kees en Corrie van der Waals, met wie 

we altijd kattenkwaad uithaalden. Ook de familie Havers uiteraard.  
Ik herinner me veel van het begin van de oorlog; toen we ons achter het 

dressoir moesten verbergen, met plakband over de ramen opdat we niet door 
rondvliegend glas geraakt zouden worden, want op het dichtbij gelegen 

vliegveld van Valkenburg vielen vreselijk veel bommen [in de eerste 
oorlogsdagen]. En dan mijn moeder die op de step naar Hoogmade reed voor 

een litertje melk voor haar kinderen. Ik herinner me de inkwartiering, de 

NSB-ers, de tulpenbollen. Ondanks de oorlog, met zijn misère en honger, heb 
ik een geweldige jeugd gehad. Misschien dankzij de geweldige vriendschappen 

die we opbouwden in het Vogelenwijkje. 
 

Als het begon te vriezen, dan gingen we schotsje lopen. Of we zetten een 
grote ijsschots schuin tegen een voordeur, dan aanbellen en gillend 

wegrennen. De hele vestibule en gang lag dan vol met stukken ijs. En een lol 
dat we hadden! Bij boer Bremmer (tussen de Pesteilandjes) kwam een riool 

uit. Op een gegeven ogenblik zakte ik daar door geel (riool)ijs, en durfde ik 
niet naar huis. Toen heeft de moeder van Kees en Corrie van der Waals 

mijn kleding gewassen. Mijn ouders hebben het nooit geweten.  
De verjaardagen van mijn vriendjes waren het gezelligst. Mevrouw van der 

Waals maakte altijd tomatensoep (met balletjes) en gebakken broodjes op 
verjaardagen. Voor 50 centen zaten we dan bij theater Rex op de 

Haarlemmerstraat op de eerste rij. We waren schavuiten, maar wat hadden 

we een lol!! 
 

1 aprilgrap 
En dan de 1 aprilmop die we ooit uithaalden. Ik zat op de HBS aan de Hoge 
Rijndijk (nu Bonaventuracollege). Wij hadden maar twee meisjes in de klas. 

Op 1 april hebben we geruild met een klas van de meisjes-HBS. Wij hadden 
een sleutel te pakken gekregen van hun school, en die meisjes hadden de 

sleutel van onze school. Op 1 april waren we een uur voor de lessen 
begonnen muisstil hun school binnengeslopen (en zij bij ons). Toen ging de 

bel. De lerares kwam de klas binnen en dacht daar alleen meisjes te vinden. 

Nee, alleen maar gniffelende kerels. Zij was razend. Hoofd der school erbij. 
Het was een geweldige (heerlijke) troep, maar een lol dat we hadden! We 

hoorden later, dat op de leraar op onze school de deur opendeed en ondanks 
al die giechelende meisjes gewoon les gaf. Ik weet niet meer wat voor straf 

we kregen, maar het was de lol waard. 
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Moeder van Heusden 

Ik moet even aan mijn moeder denken, die op 
haar 86e zei, dat ze zo bezig was met „oudjes‟ 

rijden in haar Lelijke Eend. Mijn moeder gaf vaak 
les op de Terweewegschool. Ze gaf nog tot haar 

80e les op de Zuidsingelschool in Leiden. Ondanks 
haar hoge leeftijd werd ze gevraagd daar in te 

vallen want “ze hebben er weer één weggepest”. 
De vaste onderwijzer zat dan tijdelijk in 

Endegeest.  
Mijn moeder had studenten op kamer, ze vond 

het gewoon gezellig. Mijn moeder is heel lang op 
de Nachtegaallaan blijven wonen, tot begin jaren 

„90. Toen ze naar het verzorgingshuis Marienhave 
in Warmond ging, ontstonden er geweldige 

problemen omdat twee studenten het huis niet uit 

wilden. Volgens de toenmalige huurbescherming 
hadden ze het recht daar te blijven wonen. Ons 

huis was daardoor niet verkoopbaar. Uiteindelijk 
hebben we die twee moeten uitkopen. Elk kreeg 

30,000 gulden! Volgens een buurvrouw sprak de hele buurt er schande van. 
Veel mensen zijn toen opgehouden met kamers verhuren, hoorde ik. Eén  

student zei zelfs dat hij na zijn studie daar wilde blijven wonen omdat hij zo'n 
mooi uitzicht had! Als mijn arme moeder dat ooit had geweten, zou ze die 

lapzwansen eruit getrapt hebben. 
 

Na de Vogelwijkjaren 
Ik werkte zeven jaar bij Van der Luyt als Begrafenis Ondernemer, dat 

betaalde een groot deel van de studie. Ik kreeg 15 gulden „per lijk‟. In 1956 
ging ik op kamers,  in de Zaanstraat, om te studeren voor geoloog. Ik kwam 

natuurlijk wel regelmatig thuis, zoals gewoonte is bij luie studenten, om mijn 
was te laten doen.  

De heer Busch die vroeger een winkel had op het hoekje Lijsterstraat-
Merelstraat, had later Café Busch op de Korevaarstraat, waar we vaak na de 

colleges kwamen om te biljarten en te klaverjassen. Hij had ook lekkere 
leverworst, zalig bij een pilsje.  

 
In 1967 emigreerde ik naar Canada. Tegenwoordig ben ik ook Canadees. Mijn 

leven heb ik rondgezworven over de hele wereld voor mijn werk als geoloog, 
maar ik hield mijn huis in Canada aan. Ik werkte in de USA, Australië, 

Indonesië, Filippijnen, Suriname, Chili, Argentinië (waar ik weg moest 

vanwege de Falklandoorlog, 1982), Libië (1982-1989 - daar kan ik boeken 
over vol schrijven!), Bolivia, Peru, het Noordpoolgebied enz. Ik heb tot vorig 

jaar gewerkt. Ik heb een geweldig leven gehad en nog steeds.  
 

Tegenwoordig 
Ik ben nu „zo druk als een oud baasje‟ zou mijn moeder zeggen. Ik ga elke 
week naar twee scholen, steeds weer andere, om te vertellen over mijn grote 

verzameling fossielen en mineralen (verzameld van over de hele wereld). De 
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kinderen mogen vragen stellen en de fossielen en mineralen aanraken. 

Daarnaast help ik al jaren bij Samaritan's Purse, de Barmhartige Samaritaan. 
We sturen speelgoed naar kindertjes in arme landen 

En in december ga ik naar de Filippijnen om mijn Fosterkindje op te zoeken. 
Mijn vrouw Audrey en ik, en nog zo‟n 30 vrienden zijn op mijn 70e 

verjaardag, vijf jaar geleden, begonnen met een Sharing-project om de 
armsten van de armen te helpen op een eiland in de Filippijnen, waaraan ik 

mijn hart verloren heb. Het heet Gasan–Marinduque. Het begon ooit met mijn 
Fosterkindje Arlyn, die met een mismaakt gezicht geboren is. Met hulp van 

doktoren in Manilla heb ik een operatie laten uitvoeren. Daarna, met haar 
hulp en met hulp van haar lerares Yolanda, begonnen we de armsten der 

armen te helpen. Ook verlenen we medische hulp en verspreiden we 
studiemateriaal aan 51 verschillende scholen.  
 

 

Meer lezen? Hoe men taart kon maken van tulpenbollen? Of over de Engelse piloot 

die werd neergeschoten op de hoek bij de Warmonderweg? 
 
Dit verhaal wordt in januari 2012 aangevuld op de website! 

 

 
 

 
  

Data 2012 Wijkactiviteiten 
 
Nieuwjaarsborrel 1 januari  
12:00 uur   vuurpijlen vegen  
12:30 uur   nieuwjaarsinloop in het Vogelennest 
 
Jaarvergadering 13 maart  
20:30 uur  Vogelennest 
 
Open-tuinendag 1 juli 
13:30-17:30  Organisatie Herman van der Kooij 
 
Wijkfeest 1 september 
vanaf 16:30  Vogelplantsoen 
 
Schoonmaakactie Bos van Bosman/Wijkgroen 17 oktober 
10:00 uur  met pannenkoeken en poffertjes 
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Bosuilenboom in het Bos van Bosman 
Nellie Smeenk-Enserink 
 

Wie kent niet het geluid van roepende bosuilen? 
Oe-hoe-oe zegt het mannetje, waarop het 

vrouwtje vaak antwoordt met kie-wik, kie-wik. 
Als je het nooit gehoord hebt in het Bos van 

Bosman, dan ken je het geluid wel van films, 
waar het te pas en te onpas ten gehore wordt 
gebracht. Sommige mensen vinden dat geroep 

maar onheilspellend,; ik vind het juist mooi en 
een beetje opwindend. 

 
Die bosuilen in het Bos van Bosman hebben 

jarenlang gebroed in dit bos. Ze beperken zich echter niet tot dit stukje land, want 

om genoeg muizen, kleine vogels en een enkele kikker te kunnen vangen, is meer 
oppervlak nodig. Ze jagen dan ook vaak in de Leidse Hout en misschien ook wel in 

het Endegeesterbos, hoewel daar wellicht ook nog andere paren bosuilen huizen.  
En ja, hoe kom je daar nu met zekerheid achter? De enige mogelijkheid is om met 
verschillende mensen tegelijkertijd in beide bossen rond te lopen en dan met elkaar 

contact te hebben als je één of meer uilen hoort roepen.  
 

Bosuilen hebben een soort ronde krans van veren rond hun kop. Daarmee vangen ze 
de geluiden op van de muizen op de grond en de vogeltjes op de takken en soms ook 
van de kikkers of grote insecten, Ze eten ook veel 

wurmen, althans in de zomer. Deze nachtelijke jagers 
foerageren voornamelijk in het donker en ze doen dat op 

het gehoor. Als ze iets hebben waargenomen, duiken ze 
erop met de poten vooruit gestrekt en de ogen vaak 
dicht. Ze zijn namelijk verziend: ze kunnen hun ooglenzen 

niet accommoderen. Hun gehoor is wonderbaarlijk goed, 
hoewel er is vastgesteld dat zelfs bosuilen last kunnen 

hebben van lawaai door bijvoorbeeld het verkeer.  
Zelf proberen ze geen geluid te maken en zo stil mogelijk 
te zijn. Daartoe zijn hun veren op een speciale manier 

gebouwd. De kleine haakjes van andere vogelvleugels, 
waarmee de grote veren aan elkaar zitten zodat er een 

stevige vleugel ontstaat, ontbreken bij de uilen. Zo kan 
de wind door de veren heen waaien zonder een zoevend 
geluid te veroorzaken. Heel zacht en pluizig zijn die 

uilenveren en je hoort ze niet. Uilenveren zijn dus 
volkomen anders dan zwanen- of eendenvleugels. 

 

Uilskuikens 
Het broedseizoen van bosuilen begint vroeg; vaak hebben ze in januari of februari al 
eieren. De uilskuikens zijn een hele tijd van de ouders afhankelijk voor voedsel, soms 

tot ver in de zomer. In september/oktober, als de jongen zelfstandig zijn, beginnen 
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de uilen opnieuw met het afbakenen van hun territorium en roepen ze luid en 
duidelijk. Wie heeft ze dit najaar al gehoord? Wij nog niet, helaas. 

Om te kunnen broeden hebben uilen een holte in een boom of een oud kraaiennest 
nodig. Ze broeden ook wel in een nestkast of in gebouwen. Ze maken zelf geen nest 

en zijn dus afhankelijk van wat ze kunnen vinden, zowel tijdens de broedperiode als 
daarbuiten. Het hele jaar door slapen uilen overdag het liefst in een beschermende 
holte, waarin ze veilig zijn. Het is dan ook verboden om die rust- en slaapplaatsen 

van bosuilen te verstoren, ook buiten het broedseizoen. De Flora- en Faunawet heeft 
dat opgenomen in artikel 11.  

 

Omgehakt 
Wij hebben naar artikel 11 verwezen toen we bij de gemeente hebben geprotesteerd 
tegen het omhakken zonder kapvergunning van de bosuilenboom. Hoewel de 

gemeente beweert, dat de boom dood was en een „gevaarstelling‟ (nieuw woord voor 
ons) vormde, heeft iedereen met eigen ogen kunnen zien hoe de grote wilg na het 

snoeien in februari weer helemaal is uitgelopen en fier overeind stond. Tja, als je dan 
alle klimop gaat weghalen, waardoor de uilen helemaal geen bescherming meer 
hebben en waardoor de boom minder stabiel gaat staan, dan is dat vragen om 

moeilijkheden. 
 

De boom is dus omgehakt. Wel zo makkelijk als er toch een groot flatgebouw op die 
plek moet komen. Een keertje mompelen over miscommunicatie tussen verschillende 

afdelingen en een niet-gemeend excuus (bestuurlijk „betreuren‟) en je kunt zonder 
problemen vooruit als gemeente. Het verdient echter niet de schoonheidsprijs en het 
is geen wonder dat de burger de gemeenten en ambtenaren steeds minder gaat 

vertrouwen, ook in andere gevallen. 
 

Laten we hopen dat de bosuilen het Bos van Bosman beter kennen dan wij en dat ze 
een ander hol in een andere boom zullen gaan gebruiken. Misschien kunnen wij zelfs 
helpen door wat bosuilkasten aan te bieden. We hebben voorgesteld aan de 

gemeente om een paar van die kasten op te hangen. Eigenlijk is dat toch wel het 
minste wat de afdeling beheer en plantoetsing (waaronder de zorg voor het bos valt) 

kan doen. Vindt u ook niet? 
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Bakker Jonathan 
Eveline Kamstra 
 

U heeft het nog niet ontdekt, de banketbakkerij 

in de Roodborststraat, maar toch woont achter 
de deur op nummer 25 een banketbakker in de 

dop.  
Weet u nog wat u deed toen u 2 ½ jaar was? 
Was u samen met uw moeder lekker bezig in de 

keuken? Nou, Jonathan in elk geval wèl. Al van 
jongs af aan stond hij samen met moeder 

Femke te kokkerellen en te experimenteren met 
smaken. Niet veel later maakte hij een mooie 
ontbijttafel met daarop allemaal lekkere 

broodjes. 
 

Jonathan Thijs (en die tweede naam is zijn 
achternaam) is 9 jaar en hij houdt van koken en 
bakken. Hij is dol op pizza en heeft een 

voorkeur voor rund- en varkensvlees.  
Vroeger bakte hij één keer per week iets 

lekkers voor de klas. Toen er op een keer een 
mevrouw in de klas was om testen af te nemen, 

mocht ook zij een stukje proeven. O, wat vond ze het lekker! Ze zei tegen Jonathan: 

“Je moet een eigen bakkerij beginnen.” Hij heeft meteen de koe bij de horens gevat. 
Thuis gekomen ontwierp hij op de laptop een mooie poster van zijn eigen bakkerij, 

en de volgende dag zijn twee posters opgehangen op school. 
En zo is het begonnen met deze jonge ondernemer; Bakker Jonathan. 
 

Hij kan heel veel lekkers maken, zoals de 
chocolaatjes die op tafel staan. Die heeft 

Jonathan in verschillende vormpjes gegoten, er 
liggen onder andere chocolade kerststerren en 

chocolade dennenbomen. Hij kan ook hartige 
quiche maken, en kaassoesjes. Alles komt uit het 
prachtige dikke kookboek dat hij vorig jaar heeft 

gekregen, en waarvan hij moeiteloos de recepten 
kan lezen en uitvoeren, De Banketbakker: van 

Tarte Tartin tot Garnalenkroket. 
Zijn wensdroom is dat hij later een eigen 
banketbakkerij heeft. En dat een bakker héél 

vroeg moet opstaan vindt hij geen bezwaar.  
 

Ze hebben daar thuis ook een Jamie Oliver-
tijdschrift met recepten van diverse topkoks erin. 
En op zijn Nintendo Dsi-XL speelt Jonathan een 

spel van Jamie Oliver waarbij je bijvoorbeeld een taart moet maken. Dat kan hij heel 
goed: dat spel, maar ook in het echt. Jonathan bakt ook taarten, en cup cakes. Bij 
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vlagen staat Jonathan elke dag in de keuken, maar meestal is het één keer per 
week. Wilt u nou een keer een taart, of iets anders, laten maken door onze wijk-

banketbakker? Dan stuurt u gewoon een email naar jjthijs@live.nl.  
Mensen die iets bij hem bestellen moeten er natuurlijk wel voor betalen. Jonathan 

gaat zelf naar de Albert Heijn waar hij alle ingrediënten zonder hulp kan vinden. Hij 
moest ooit een keer iets maken van glutenvrij meel; dat heeft hij toen bij de 
natuurvoedingswinkel in Oegstgeest gekocht. De klant betaalt het geld voor alle 

ingrediënten plus een euro voor de arbeid. Het is natuurlijk wel zo dat een klant die 
twee taarten bestelt, of drie, pèr taart een euro extra betaalt. Dus Jonathan maakt 

voor elk product een euro winst. Ja, hij is een echte ondernemer. Soms spaart hij die 
euro‟s, maar hij geeft het ook wel uit, en heus niet alleen aan keukenmateriaal. Hij 
heeft trouwens heel veel hobby‟s; het bouwen van een eigen website met behulp van 

een boek, gamen, scouting en (strips) lezen. De Donald Duck is het leukste om te 
lezen. 

 
Vorig jaar heeft Jonathan het kinderkookcafé in Oegstgeest gevolgd, en aan het eind 
was er een kinderdiner, zo lekker! Volgend jaar zou hij heel graag willen meedoen 

aan Masterchef Junior, een kookwedstrijd voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. En wat 
ze daar allemaal niet maken! Gewokte asperges, cantharellen, aardappelpuree, 

tomatenchutney, duivenborstjes, crème brûlee, een op de huid gebakken scholletje 
… eigenlijk houdt Jonathan niet van vis, maar hij zal het wel klaarmaken als het 

moet, hoor. Dan zit de hele Vogelwijk natuurlijk aan de buis gekluisterd, met het 
bord op schoot want het programma is precies onder etenstijd – hoe verzinnen ze 
het! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

Ooievaarsnest, ja of nee? 
 

Het landje van Bremmer ziet er wat kaal uit. De paal met daarop een 

voorgevormd nest voor ooievaars is omgevallen. Waarschijnlijk is de paal door 

de nattigheid in het weiland gewoon verrot; misschien hebben de koeien 

ertegen staan schurken. 

Moet er wel een nieuw nest worden neergezet? Komen er wel ooievaars op met 

al drie paar in de omgeving (Leidse Hout, Merenwijk en Warmond)? Verstoren 

meeuwen en nijlganzen de ooievaars niet te veel? Het valt te betwijfelen of er 

wel voldoende voedsel is voor nòg een ooievaarsgezinnetje. Bovendien eten 

ooievaars naast kikkers en mollen veel jonge weidevogels, zoals grutto’s, 

kieviten en scholeksters. En dat is toch jammer. 

 

Als u wilt meedenken hierover, neem dan even contact op met Nellie Smeenk, 

Roodborststraat 16, smeenk.enserink@casema.nl, tel. 5175066. 

mailto:jjthijs@live.nl
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zondag 1 juli 2012 
Herman van der Kooij 
 
Het is alweer drie jaar geleden dat de laatste open-tuinendag in de Vogelwijk werd 

georganiseerd. Van diverse kanten bereikte mij het verzoek weer zo‟n dag te 
organiseren in de komende zomer. Bij dezen dan! De datum voor de volgende dag is 

zondag 1 juli. De tijd van openstelling is van 13.30 uur tot 17.30 uur.  
 
Het is de bedoeling dat mensen die hun tuin om wat voor reden dan ook bijzonder 

vinden, hun tuin openstellen voor publiek uit deze wijk. Dit is niet alleen een goede 
gelegenheid om bij elkaar inspiratie op te doen voor de eigen tuin, maar het is ook 

een leuke manier om wijkbewoners te leren kennen. Het maakt niet uit of u een 
strakke, moderne tuin heeft, een rommelige tuin of een tuin met kabouters; het 
criterium is dat u plezier beleeft aan uw tuin. 

 
Als u wilt meedoen, wilt u dan voor eind mei een briefje bij mij in de bus doen met 

uw naam en adres, en een korte beschrijving van uw tuin (5 tot 10 regels); e-mailen 
kan natuurlijk ook. Mocht u op die middag ook stekjes willen aanbieden of koffie, 
thee en andere lekkernijen, wilt u dat dan ook vermelden? 

 
Ik zal ook dit jaar weer proberen om kunstenaars te enthousiasmeren om in onze 

tuinen te exposeren. Bovendien zal ik vragen of de Raadsherenbuurt ook wil  
meedoen. 
 

Vervolgens maak ik een lijst van de open tuinen met de beschrijving erbij. Deze lijst 
krijgt iedereen in de wijk begin juni in de bus. Mocht u in uw omgeving mensen 

weten die het ook leuk vinden om de tuinen te bekijken, dan kunt u ook voor hen bij 
mij een extra exemplaar ophalen. 
 

Degenen die hun tuin openstellen, zijn na afloop welkom om bij ons onder het genot 
van een hapje en drankje na te praten. Net als de vorige keer zullen we daarna voor 

zover mogelijk elkaars tuin bekijken.  
 
Graag tot 1 juli. 

 
Herman van der Kooij en Bert Leeuwe 

Vinkenstraat 6 
Tel. 071 517 51 15 

E-mail: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl 
 

  

mailto:h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl
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Dit is Sambal, een rode je-weet-wel kater tussen de vijf en de 
zeven jaar. Mijn naam is Inge Vergeer en ik ben 11 jaar. Ik zit in 
groep acht van Woutertje Pieterse en woon aan de 
Rijnsburgerweg. Sambal woonde eerst bij andere mensen, maar 
die waren weinig thuis vanwege hun werk en dan was hij erg veel 
alleen. Daarom kwam hij toen bij ons. Hij is heel lief, en ook erg 
lui. Via het kattenluik kan hij naar onze achtertuin en dan loopt hij 

ook wel eens over de Lijsterstraat. Sinds vorig jaar zit ik op de 
Jeugdtheaterschool – hier vlakbij -. Ik vind het daar echt leuk.  
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Richard Vermeulen 
        

De kerst is in aantocht, de avonden zijn weer lang; het is dus weer tijd voor de 
kersteditie van het Estafettestokje 2011, waarvoor ik een ontmoeting heb ten huize 
van Steven en Monique aan de Mezenstraat nummer 1, op de hoek Leeuwerikstraat. 

Het is een bijzondere ontmoeting, want de reden dat ik hen gevraagd heb voor dit 
interview is het feit dat Steven en Monique met hun kinderen Stijn en Evy voor een 

paar jaar hun huis in de Vogelwijk zullen gaan verruilen voor een woning in een 
voorstad van New York in de Verenigde Staten.  
 

 
 
Nu is dit al een hele grote stap, maar om praktische en juridische redenen zullen zij 
ook nog eens begin februari, na 17 jaar samenzijn, met elkaar in het huwelijksbootje 

stappen. Een maand geleden heeft Steven zijn Monique ten huwelijk gevraagd in het 
Kuhrhaus in Scheveningen. In stijl, in de Spiegelzaal, tijdens het diner, met ring, 

zonder kinderen. Hoe romantisch!! 
Steven: “Afgelopen week had ik het nog met Monique erover dat we nooit getrouwd 
zijn voordat dit zich aandeed. Ik zag er nooit zo de noodzaak van in en ik had het 

idee dat Monique daar ook zo over dacht. Maar ze zei dat ze het gevoel had dat het 
er ooit van zou gaan komen, en gelijk kreeg ze!” 

 
Steven was de laatste jaren steeds aanwezig om te helpen het wijkfeest tot een 
succes te maken. Hij vertelt: “De dag voor het wijkfeest hebben we de kinderen 

verteld dat we zouden gaan verhuizen naar Amerika, omdat ik een andere baan 
binnen het huidige bedrijf aangeboden kreeg, met als locatie New York. Natuurlijk 

leent zo‟n wijkfeest zich er prima voor om in de opwinding van de kinderen het direct 
aan aanwezigen te vertellen, waardoor als lopend vuurtje het nieuws bekend werd.” 
Inderdaad, mijn kin zakte destijds op mijn knieën bij het horen van dit nieuws.  

 
Steven is financiële man bij Bunge, een groot Amerikaans bedrijf in de Agribusiness en 
voedselfabricage. Monique is al heel wat jaren werkzaam als stewardess bij onze 

blauwe trots, de KLM. Met haar deeltijdbaan kan zij het werk prima met het 
moederschap combineren. Aangezien vliegen voor een andere maatschappij in de VS 

is uitgesloten en Monique niet steeds vanuit de USA naar Nederland wil reizen voor 
haar huidige baan, probeert ze met haar werkgever non-activiteit en een sabbatical 
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te regelen zodat ze pas over een langere tijd definitief hoeft te besluiten om 
eventueel haar baan op te geven. 

 

Hoe het allemaal begon 
We gaan terug naar 1994. Steven studeert economie in Amsterdam; Monique woont 

in Leiden, waar zij een particuliere opleiding volgt voor de toeristische sector.  
 
Steven is op 3 oktober in Leiden voor 

het Leidens Ontzet en ontmoet, heel 
erg Leids, Monique in Annie‟s 

Verjaardag. En zo gebeurt het dat 
niet veel later Steven zijn flat in de 
Bijlmer verlaat om bij Monique in te 

trekken aan de Breestraat.  
 

Als partner kan Steven tegen laag 
tarief vliegen met Monique en daar 
maken ze grif gebruik van; ze reizen 

wat af samen. Als de relatie serieuzer 
wordt, verhuizen ze naar de 

Hooigracht, waar Stijn (9 jaar) 
geboren wordt. Niet veel later, 

wanneer Monique in verwachting is van de tweede, gaan ze actief op zoek naar een 
grotere woning. Gedacht wordt aan de Professoren- en Burgemeesterswijk, want die 
kennen ze al van het voorbijgaan naar de snelweg, de A4. 

Na een zoekopdracht op Funda komen ze in het najaar van 2003 uiteindelijk uit op 
hun huidige huis aan de Mezenstraat. Ze kenden de Vogelenwijk voorheen niet. 

Steven: “Met pijn in het hart hebben we afscheid genomen van de binnenstad, we 
hadden het er erg naar ons zin, maar gezien de gezinsuitbreiding was het 
appartement te klein en was het verstandig een ander huis te zoeken.” Monique vult 

aan: “In november 2003 konden we deze woning betrekken. Aan het huis moest veel 
gebeuren, maar het was wel meteen bewoonbaar. Dat was belangrijk, omdat ik al 6 

maanden in verwachting van Evy was en er niet veel tijd zou zijn voor grote 
projecten. Evy is in februari 2004 geboren en toen hadden we de basiszaken van het 
huis op orde. Met de eerste weeën hing ik bij wijze van spreken nog gordijnen op! 

Later hebben we zelf veel aan het huis gedaan en ook laten doen, zoals het dak, de 
keuken en de voor- en achtertuin.” 

Het huis straalt gezelligheid uit en laat zien dat er kinderen wonen; speelgoed, 
spelletjes in de kasten en de kinderbank aan de eettafel zijn er de getuigen van.  
 

Gezelligheid en betrokkenheid 
Monique en Steven: “Toen we hier kwamen wonen, hadden we direct een goed 
gevoel. De kinderen gingen naar school en zo groeiden onze contacten. De meeste 

vrienden zijn nu diegenen die hier in de buurt wonen. Het is een heerlijke wijk, die 
we zeker gaan missen.” 
 

Monique en Steven zijn echte gezelligheidsmensen. De wijn wordt meteen geopend 
als we aan het interview beginnen. Steven, van huis uit Brabander uit Roosendaal, 

en Monique, afkomstig uit Dordrecht, kleden hun weekenden vooral in om met 
vrienden en familie afspraken te maken. Ook op ander sociaal gebied zijn zij actief. 
Steven was een aantal jaren lid van de ouderraad van de Leidse Houtschool waar 

Stijn en Evy naartoe gaan. Monique is ook regelmatig beschikbaar voor 
schoolactiviteiten wanneer zij niet hoeft te werken. Daarnaast is zij lid van het 
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bestuur van de Speeltuinvereniging Vogelenwijk, waar zij zich bezighoudt met het 
beleid van de speeltuin en het organiseren van leuke bezigheden voor de kinderen. 

 
Hoewel Steven veel tijd kwijt is aan werk, familie en gezellige afspraken, probeert hij 

zo nu en dan de sportschool te bezoeken om aan zijn conditie te werken. Monique 
gaat met vriendinnen regelmatig sporten in de fitnessschool, en ballet wekelijks.  
 

De toekomst 
Het leven in de US of A zien zij allebei positief tegemoet, met de instelling dat ze, als 
ze daar een tijd wonen, wel zullen zien hoe het verder gaat. Alles is erop gericht dat 

de familie twee, drie jaar daar verblijft en terugkomt wanneer Stijn naar de 
middelbare school gaat. Maar ze houden alle opties open. 
 

Een paar dagen na het huwelijk in februari zal Steven vooruit vertrekken en Monique 
en de kinderen zullen na afloop van het schooljaar, in juli, volgen. Het zal een gemis 

worden op het schoolplein en in de speeltuin, en zeker elk jaar met het wijkfeest! 
 
Met deze woorden wens ik Monique, Steven, de kinderen en U allen een fijne kerst 

toe en een heel gelukkig 2012. 

 

 
 

 
 

nul één nul één ’één twee 

 vanaf één twee drie nul 

 

Wat is dat? 

 

De Vogelwijkse Nieuwjaarsborrel 

op 1 januari 2012 

in 

Het Vogelennest 
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 een droge winter een droge zomer voorspelt? 
 onweer in de winter wordt gevolgd door veel kou? 

 met het opschonen van overbodige e-mails, bestanden of foto's aardig wat 
milieuwinst valt te boeken? Bestanden die op de server staan opgeslagen 

beslaan ongeveer 1,5 procent van de wereldwijde elektriciteitsconsumptie, 
aldus het International Centre for Integrated assessment and Sustainable 

development (ICIS) van de Universiteit Maastricht.  
 de rolschaats in de 18e eeuw werd uitgevonden door de Belg Joseph 

Merlin? Maar hij kon niet remmen met die dingen en schaatste dwars door 
een spiegel ter waarde van 500 Engelse pond. 

 jaarlijks wereldwijd ongeveer anderhalf miljoen heupprothesen en één 
miljoen knieprothesen worden geplaatst, en die aantallen in 2030 zullen 

zijn verdubbeld vanwege de vergrijzing?  
 de Max Planckweg plaatsmaakt voor de universitaire sportvelden? 

 we nog steeds zonder OV-kaart door de stationshal kunnen (maar voor hoe 

lang)? 
 de B&B van Jan Zijlstra en Wim Reinders aan de Blauwe Vogelweg prachtig 

is verbouwd en nu veel meer capaciteit heeft?  

 de Oegstgeester Terweeweg is genoemd naar Hendrik Derk Terwee, 

zoutzieder van beroep toen hij zich in Oegstgeest vestigde, en later 
burgemeester (tevens gemeentesecretaris) van Oegstgeest van 1853-

1895? 

 een deel van de Vogelwijk halverwege de jaren ‟70 nog was aangesloten 

op beerputten? Die zaten om de haverklap vol omdat ze niet waren 
berekend op het gebruik van moderne wasmiddelen, waardoor de 

bacteriegroei werd geremd. Als men belde met een klacht naar de 
gemeente dat moest de beller zelf betalen voor het leeghalen (en met de 

pet rond bij de buren). 
 een opgeblazen gevoel kan worden verholpen door het drinken van 

basilicumthee?  

 een glas lauwwarm water op de nuchtere maag helpt om trage darmen op 
gang te helpen?  

 Campus Boerhaave, aan het Hildebrandpad, hier om de hoek ligt? 
 hiermee bedoeld worden de twee nieuwe studentenflats recht tegenover de 

Blauwe Vogelweg, die ook wel „de Zwarte Dozen‟ worden genoemd? Alle 
504 studentenwoningen hebben een eigen badkamer en keukentje (25m2), 

maar geen gasaansluiting. 
 het tweede gebouw van Campus Boerhaave wordt opgeleverd in januari 

2012? 
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De redactie  
wenst alle 

Vogelwijkers  
een prettige 

 Kerst 
 en een gelukkig 

Nieuwjaar!!! 
 
 

 
 

 
 

 


