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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        Deadline nummer 2 2013 

De Praatvogel komt vier keer per jaar uit. De volgende Praatvogel komt uit vlak voor de 

herfstvakantie. De redactie stelt inzendingen zeer op prijs. De deadline voor het 

eerstvolgende nummer is 28  september. Alle stukken die na die datum binnenkomen, 

kunnen niet meer geplaatst worden. 

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

Meer foto’s staan op internet via    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. De redactie behoudt zich het recht 

voor om kopij en ingezonden stukken niet te plaatsen dan wel in te korten 

Eigen bijdragen voor de Praatvogel worden door de redactie bijzonder op prijs 

gesteld. U kunt uw stukje opsturen naar lijster13@telfort.nl 

 

 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 
 

  
Gosse Jensma  (penn.m.)  Vinkenstraat. 8 tel. 517 75 46 

hetgos2@kpnplanet.nl  
Ronald Haverman   Mezenstraat 12 tel. 711 46 22 

(interim voorzitter)  ronald@haverman.com  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.nl  
Thera Stam    v.Eijsingapark 10 tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Ilse Guit-Bullema   Roodborststr. 40 tel. 06 212 65 348 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Els de Hullu  Leeuwerikstr. 35 
  ajmulder@ision.nl 
Redactie : 
Eveline Kamstra (hoofdredactie) lijster13@telfort.nl 
     Lijsterstraat 13   tel. 515 24 14 
Kees van den Aarsen  kees@vandenaarsen.nl    
Anneke Donker   donkeras@xs4all.nl  
Richard Vermeulen   henrvermeulen@casema.nl  
Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com  
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Praatvogel juli 2013 

 
  Voorwoord 

  Van de redactie 

  Nieuweroord  

  Mededelingen en oproepjes 

  Schapen in het Bos van Bosman 

  Round-up Round-down 

  Meeuwen weg uit de wijk? 

  De verbouwing  

  Ondernemer in de wijk 

  ‘De Week Van’  

  Stemmen uit het verleden 

  Kampeerweekend Speeltuin (fotoreportage) 

  Wist u dat?  
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Mooiste wijk van Nederland   
 

We wonen in de mooiste wijk van Nederland. Ik zou niet weten waar het beter 

toeven is. Onze Vogelwijk ligt centraal, je zit zo in de trein naar Amsterdam, 
Schiphol, Utrecht of Den Haag. En met de auto gaat dat ook niet slecht. 

Dichtbij het prachtige stadscentrum van Leiden voor bezoek aan Museum 
(7!), theater of kroeg. Maar ook de dorpsstraat van Oegstgeest is om de 

hoek. Een super speeltuin en vijf middelbare scholen op een steenworp 
afstand. Een groene wijk met een Vogelplantsoen, Bos van Bosman en Landje 

van Bremmer. Veel vogels, koeien, schapen en een nest ooievaars. 
Compleet zou je denken. Maar dan vergeten we de bewoners! Die zijn ook 

 heel bijzonder. Mensen hebben veel onderlinge contacten en helpen elkaar. 
Het is een wijk met, wat beleidsmakers noemen, een “hoge sociale cohesie”. 

Wat ze daarmee bedoelen? Je ziet het op het wijkfeest. Daar zijn jong en oud 
vrolijk met elkaar in gesprek.  

Dit  jaar is het wijkfeest zaterdag 7 september op het Vogelplantsoen! Nieuw 
dit jaar is het Jeu-de-boules- en Sjoel-toernooi. De quiz komt daarmee te 

vervallen. De estafetteloop aan het begin van de middag blijft gewoon als 

aftrap. De bar is open en kunt u genieten van de BBQ. 
 

Binnen het bestuur van het wijkcomité hebben we met de taken geschoven. 
Voorlopig ben ik uw voorzitter. Els de Hullu neemt het secretariaat over. Op 

de jaarvergadering (maart 2014) kijken we hoe verder. Aan de binnenkant 
van de omslag staat het voltallige bestuur; een enthousiaste club mensen die 

zijn best doet de “toppositie” van de Vogelwijk als mooiste wijk van Nederland 
vast te houden. Doet u mee? We hebben nog één plekje vrij in ons bestuur. 

 
Ik wens u een fantastische zomer. Tot zaterdag 7 september op het wijkfeest! 

 
Ronald Haverman 

 
 

 

 
Even voorstellen nieuw bestuurslid wijkcomité 

 
Mijn naam is Els de Hullu. Sinds 1996 woon ik in de Leeuwerikstraat 35, het 

huis met de zonnepanelen en een groene voor- en achtertuin. En zoals dat 
gaat: zolang kinderen, werk en ouder wordende ouders de tijd opslokten, zat 

een substantiële bijdrage aan de wijk er niet echt in.  Recent ben ik gestopt 
met mijn leuke werk als docent biologie en lerarenopleider – na zoveel jaar 

was het mooi geweest – en ga ik andere dingen doen, zoals het secretariaat 
van het wijkcomité. Wat mij motiveert is het streven naar een duurzame, 

groene, kindvriendelijke Vogelwijk.          
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Dit zomernummer staat weer boordevol nieuws over Nieuweroord; de DZB; 
het RRC; de onkruidbestrijding in de stad (met gif, maar hoe lang nog?); 

schapenbezoek in het Bos van Bosman; het wijk koor Vogel Vocaal laat van 
zich horen en er wordt een fotowedstrijd uitgeschreven. Vanzelfsprekend is er 

ruim aandacht voor wijkgenoten in De Verbouwing; De Ondernemer in de 
wijk; en De Week Van, een nieuwe reeks, waarin mensen zelf aan het woord 

komen. Wat u niet meer zal terugvinden in de Praatvogel is de rubriek Het 

Estafettestokje. 
De redactie bestaat uit een goed team (al zeggen we het zelf). En wij 

scheppen elke keer groot genoegen erin om een afwisselend nummer samen 
te stellen vol wijknieuws en wetenswaardigheden. Maar dat kunnen we niet 

alleen. Gelukkig zijn er altijd velen bereid mee te werken aan de 
totstandkoming van een nieuwe editie. Aan dit nummer werkten mee: Nellie 

Smeenk, Elizabeth Bakker, Dick de Vos, Ruud Stam, Theo Bennebroek, Jan 
van Doggenaar, Bram, Francien Zeggelt Lineke Borstlap, Gigi en Christiaan, 

Femke de Krijger, Jeannette Matze, Herman van der Kooij, Els de Hullu, 
Ronald Haverman, Gosse Jensma, Eveline Idema, Petra Reifenrath, Kees 

Walle, Edisa Hoorweg, de werkgroep Nieuweroord en de werkgroep Bos van 
Bosman. 

Daar wij zò blij mee. Ook schrijfkriebels? De redactie heet enthousiaste 
gastauteurs welkom en roept u op de pen op te pakken en het op te sturen 

naar Eveline Kamstra: Lijster13@telfort.nl 

 
 

  

mailto:Lijster13@telfort.nl
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BELANGRIJK VOGELWIJKNIEUWS ontvang je per email 
 
Communicatie met wijk verloopt via De Praatvogel, de website en soms een 

flyer in de bus. Omdat de Praatvogel op vier vaste momenten per jaar 
uitkomt, is dat geen geschikt medium voor belangrijke berichten die snel alle 

wijkbewoners moeten bereiken. Daarom  is er ook een digitale manier waarop 
we actuele zaken aan de wijk kunnen doorgeven. Het heet Vogelwijk 

Nieuwsflits.  
Handig om snel op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen; 

bijvoorbeeld als er giftige stoffen op het speelveld zijn aangetroffen, als er 

een gemeentelijk besluit ter inzage ligt, als er schapen in het Bos van Bosman 
verschijnen, of om te worden herinnerd aan een bijeenkomst.  

 
Meldt u hiervoor aan via http://leiden.vogelwijk.nl  

Daar ziet u op de startpagina: 
 

 
 
Na invulling van uw mailadres ontvangt u een berichtje met het verzoek om 

uw mailadres te bevestigen. Als u daarop klikt, bent u voortaan up-to-date 
van de laatste Vogelwijkwetenswaardigheden 

 

 

Please Confirm Subscription  

Yes, subscribe me to this list.  

If you received this email by mistake, simply delete it. You won't be 

subscribed if you don't click the confirmation link above. 

For questions about this list, please contact:  

vogelwijk@haverman.com 

 

 
  

http://leiden.vogelwijk.nl/
http://vogelwijk.us6.list-manage.com/subscribe/confirm?u=445ea4a22b&id=f0a4f80388&e=e29d96af9c
mailto:vogelwijk@haverman.com
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Een nieuwe start 
Ruud Stam 

 
In de vorige Praatvogel hebben we u geïnformeerd over het niet doorgaan 

van de bouwplannen van Bakels & Ouwerkerk. Ook schreven we over het 
onderzoek door Deloitte naar de gang van zake bij de selectie en 

aanbesteding.  
Het rapport van Deloitte bevestigde in feite wat we al wisten. Het had ook al 

in de brief gestaan die de gemeente begin dit jaar aan alle bewoners 
gezonden heeft.  

Het onderzoek van Deloitte had een beperkte reikwijdte en de gemeenteraad 
was niet echt tevreden met de uitkomsten. Door Joost van Breukelen van de 

Stadspartij Leiden Ontzet is er een motie ingediend om extra vragen door 
Deloitte te laten onderzoeken. Deze motie is in de raadsvergadering van 25 

april 2013 aangenomen en alle partijen hebben vragen kunnen formuleren. 
Deloitte is hier nu mee aan de slag. Uiteraard zijn we benieuwd naar de 

uitkomsten van dit extra onderzoek.  

 
Omdat de locatie Nieuweroord toch ontwikkeld moet gaan worden, heeft de 

werkgroep Nieuweroord op 11 juni een oriënterend gesprek gehad met 
Wethouder van Woensel en enige van zijn ambtenaren. Hierbij was ook de 

beoogde projectleider de heer Edward van Schaik. In de komende tijd wordt 
er door de gemeente een tijdpad opgesteld. Ook worden de uitgangspunten, 

zoals die in het verleden door de gemeenteraad zijn vastgesteld nog eens 
tegen het licht gehouden om deze eenduidiger te maken. Daarnaast wordt er 

een formele klankbordgroep opgericht, waarvan de werkgroep Nieuweroord 
de kern zal gaan uitmaken.  

Het gesprek met de wethouder was constructief en wij hebben het gevoel dat 
de gemeente de werkgroep en de buurt in het vervolgtraject goed zal 

betrekken. De verwachting is dat het afronden van de nieuwe 
selectieprocedure zeker anderhalf jaar zal gaan duren. 
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Het terrein van DZB Groen aan de Nachtegaallaan 

 
De kwekerij van de DZB heeft niet voldoende opbrengsten als gevolg van de 

crisis. Om die reden is veel van het werk daar weg. Alleen in de kassen op het 
terrein wordt nog gewerkt. Alle buitenwerkers van DZB, hoveniers en 

bladvegers, melden zich ’s morgens en worden vervolgens de stad op karwei 
gestuurd. Om vier uur ‘s middags keren ze terug om net de fiets, auto of 

scooter huiswaarts te keren. 
De grond is niet van Leiden, maar van de gemeente Oegstgeest. En die 

gemeente is hard op zoek naar een nieuw bedrijf. Er dienden zich al enkele 
gegadigden aan, zoals een commerciële kwekerij; een bedrijf dat medicinale 

wiet verbouwt; en een caravanopslag, maar allen zijn afgehaakt. Voorlopig 
zullen DZB daar nog gesitueerd blijven omdat er nog geen geïnteresseerde 

partij is gevonden die het terrein wil huren of kopen.  Maar op de lange duur 
wil de gemeente Leiden de DZB Groen hier weghalen.  

Wat gaat hier komen? We houden het voor u in de gaten! 

 
Collecte Epilepsiefonds juni 2013 

 
In de week van 3 tot 8 juni was er weer de jaarlijkse epilepsiecollecte. Wij 

namen als vanouds de Vogelbuurt voor onze rekening. Gelukkig was het weer 
redelijk goed. 

Wij hebben dit jaar 461,35 euro opgehaald. Wel wat minder dan vorig jaar, 
maar toch weer een mooi bedrag. Zeker als je ziet dat in heel Oegstgeest in 

totaal (met ons bedrag erbij) 3575.33 euro is opgehaald. Daar heeft de 
Vogelbuurt toch mooi ruim een 1/7 deel van opgebracht. 

Het Epilepsiefonds en alle mensen die epilepsie hebben zijn u er dankbaar 
voor. 

Graag weer tot volgend jaar. 
Herman van der Kooij en Bert Leeuwe, Vinkenstraat 6 

 

 
Therapie tegen dikke enkels 

Petra Reifenrath 
 

Zoals u zult weten, bestaat ons lichaam voor het 
grootste gedeelte uit water. Dit water moet vrij 

kunnen stromen, anders kunnen er blokkades 
ontstaan waarbij het vocht ophoopt en er een 

zwelling (oedeem) in het weefsel optreedt, 
vergelijkbaar met een file op de snelweg. Als in 

de lymfe- en bloedvaten van ons lichaam het 
vocht na een operatie van bijvoorbeeld een 

enkelbreuk niet goed weg kan stromen, ontstaat 
een oedeem.  

Ik ben oedeemtherapeute/fysiotherapeute, 

werkzaam op de Rijnsburgerweg 95, Praktijk 
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MoVeS. Omdat medemensen en patiënten vaak niet weten wat deze 

behandelmethode inhoudt, wil ik graag meer bekendheid erover geven langs 
deze weg. 

 
Door middel van een ondersteunende massage, ook wel Manuele 

Lymfedrainage genoemd, wordt de afvoer verbeterd waardoor het vocht weer 
beter door het lichaam kan stromen. Hierdoor kunnen afvalstoffen sneller 

worden afgevoerd en voedingsstoffen sneller aangevoerd.  
Het vocht dat vastzit, kan ook in het onderhuidse weefsel terecht komen. In 

sommige gevallen moeten mensen daarom ook steunkousen of een zwachtel 
dragen. Daarmee kan van buitenaf de weefseldruk gunstig beïnvloed worden 

waardoor de stuwing weer minder wordt. 
Je kunt overal oedemen hebben: in de armen na een borstverwijdering, in de 

benen na een buikoperatie of gedurende de zwangerschap, in de enkels na 
een beenbreuk, een opgezette kaak en/of gezicht na verwijdering van een 

verstandskies. 

Behandeling op verwijzing van huisarts of specialist; de kosten worden 
vergoed door alle zorgverzekeraars; duur van de behandelingen is afhankelijk 

van de klacht. Wilt u meer weten? Bel dan Petra Reifenrath op 06-444 78329 
of mail naar p.r.i.reifenrath@gmail.com. Kijk ook eens op 

www.praktijkmoves.nl (klik op manuele therapie) 
 

AAN WIE GUNT U DE CO VERHOOGPRIJS 2013? 
 
De jury van de Co Verhoogprijs vraagt weer om voordrachten voor de jaarlijkse 
Leidse vrijwilligersprijs: de Co Verhoogprijs 2013. De feestelijke uitreiking is op 

vrijdag 6 december in de Burgerzaal van het Stadhuis. Een voordracht doen is zó 
gebeurd! Voordragen kan tot en met 28 oktober. 
 

Hoe voordragen? 
De Co Verhoogprijs is een eerbetoon aan alle vrijwilligers van Leiden die zich 

belangeloos inzetten voor anderen en daarmee bijdragen aan een leefbare samenle-
ving.  Weet u iemand, of een groep mensen, die de prijs verdient?   Iedereen kan 
een voordracht indienen. Een folder met een voordrachtformulier is onder andere 

verkrijgbaar bij iDOE, Breestraat 15, Leiden, tel. 071-516 04 77. Deze folder ligt 
klaar vanaf 2 september bij iDOE.  

Voordragen kan ook via het formulier op de website www.coverhoogprijs.nl  
 
De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën:  

1. maatschappelijk/sociaal 
2. cultuur, educatie, natuur en milieu 

3. sport en recreatie.  
Een jury beoordeelt de voordrachten. De tien kandidaten met de hoogste score 

krijgen een geldbedrag. Uiteindelijk ontvangt degene met de meeste jurypunten de 
hoofdprijs: een bronzen beeldje van Piet de Boer.  
 

Daarnaast bestaat een aparte aanmoedigingsprijs voor jongeren van 18  tot en met 
27 jaar ingesteld. Kent u een jongere of een groep jongeren die zich vrijwillig inzet? 

Meld hem of haar of hen aan. Denk bij voorbeeld aan jongeren die zich inzetten bij 
sportclubs, op Leidse festivals of in kunst & cultuur. 
In deze jongerencategorie worden maximaal drie winnaars aangewezen, die 

eveneens een geldbedrag krijgen, de winnaar met de meeste jurypunten krijgt 
tevens de speciale Jongeren Award. 

  

mailto:p.r.i.reifenrath@gmail.com
http://www.praktijkmoves.nl/
http://www.coverhoogprijs.nl/
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Verbouwing Rijnlands Revalidatie Centrum 

Edisa Hoorweg, Communicatie RRC 
 

Het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) gaat verbouwen en stelt u via de 
Praatvogel graag op de hoogte van haar plannen en de eventuele overlast. 

Om ons alsmaar toenemende aantal patiënten te kunnen ontvangen gaan we 
het hoofdgebouw aan de Wassenaarseweg uitbreiden en verbouwen. Aan de 

voorkant van het gebouw bouwen we een flink gedeelte aan waardoor het 
centrum een nieuw aanzicht krijgt. U zult van de verbouwing naar 

verwachting niet veel merken. Er wordt niet geheid. Om overlast te 
voorkomen hebben we voor een andere methode van funderen gekozen, die 

geluids- en trillingsarm is. De bouw start eind augustus en de planning is dat 
we eind 2014 klaar zijn.  

 
De verbouwing heeft helaas tot gevolg dat ons parkeerterrein tijdelijk kleiner 

wordt. We kregen al geregeld klachten van patiënten dat er niet voldoende 

plek is om te parkeren. Nu we gaan verbouwen, wordt de nood nog hoger. 
Om dit probleem op te lossen, huren we voor een deel van onze medewerkers 

tijdelijk een aantal parkeerplaatsen in de buurt. Daarnaast hebben we bij de 
gemeente een vergunning aangevraagd om (op ons eigen terrein) betaald 

parkeren in te voeren. Hiermee willen we voorkomen dat mensen die niet 
voor het RRC komen, toch hun auto bij ons neerzetten. Dan kunnen 

patiënten, die vaak moeite hebben met lopen, hun auto makkelijker bij ons 
parkeren. 

 
Excuses voor de eventuele overlast.  

Raad van Bestuur van het Rijnlands Revalidatie Centrum 
 

Geïnteresseerd in wat het RRC voor haar patiënten doet? In de volgende 
Praatvogel (oktober) volgt een uitgebreider artikel.  

 

 
Ontwerp gebouw RRC 
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Openbare repetitie Vogel Vocaal  

Jan van Doggenaar 
 

Buiten woei de wind. Binnen was het ook niet 
warm. Maar wel min of meer een vogelnest. 

Tegen acht uur druppelden de eerste bezoekers 
binnen. Dat het vogelnest tot concertzaal was 

omgebouwd, kun je niet zeggen, maar sfeervol 
was het wel. De stoelen in theateropstelling, het 

programma lag op tafel. Nog even wachten op de 
rest van het publiek.  

En dan zou het koor beginnen. Althans toen het 
zover was, verdween het koor! Maar gelukkig niet 

voor lang, met het lied Totaal Vogel Vocaal 
kwamen ze weer binnen, de zangers en 

zangeressen van Vogel Vocaal. Met een mix van 

liederen door de eeuwen en de muziekgenres 
heen werd het concert ten gehore gebracht. 

Uiteraard onder leiding van de dirigent Annemarie 
van Bragt.  

Na een half uur was het al weer volbracht. 
Applaus zeker, bloemen natuurlijk. Gelukkig 

stonden de hapjes en drankjes al klaar om de 
vermoeide kelen – het is een akoestisch droge 

ruimte, dat Vogelennest! – te smeren. Alles bij 
elkaar een mooie, muzikale, intieme avond, 

 
Encore! Voor de jeugd onder ons: We want more! 

 

 
 

 
 

 

Programma 
Openbare Repetitie 

Vogel Vocaal 
24 juni 2013 

Aanvang 20:15 uur 
Vogelnest 

Nachtegaallaan Leiden 
 

 
 

Lokaal Vocaal 
Good news 

Weep , o mine eyes 

Thuma mina 
April is in my mistress’ 

face 
The Lindentree 

Bonsoir (publiek!) 
Evening rise 

Nkosi sikelela i Africa 
We can work in out 

Lokaal Vocaal 
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Ons motto 

Door aandachtig samen te oefenen 
vormen onze stemmen spelenderwijs 

een magische samenklank 
 

Wie kent niet Vogel Vocaal? 
Je zou in een Vogelwijk wel enig gezang verwachten. Vreemd genoeg was dat 

tot voor twee jaar terug niet echt te horen. Slechts de vogels zongen en dan 
eigenlijk alleen maar in de late (!) lente. Maar daar is nu verandering in 

gekomen. Wie nu op maandagavond zijn of haar oor te luister legt, hoort wel 
degelijk gezang in de wijk. Eerst was het nog wat aarzelend met eenvoudige 

twee- of soms zelfs driestemmige liedjes, maar al gauw werd het ambitieuzer. 
En natuurlijk zijn het niet alleen de Vogelwijkers die zingen, er kwam ook 

versterking uit de rest van Leiden, Oegstgeest en Voorschoten. 
Kortom, Vogel Vocaal is tonaal present. 

We zijn letterlijk en figuurlijk een kamerkoor. Ongeveer 15 mens sterk en 

tegen alle verwachting in met een goede mannenbezetting (hoewel een tenor 
altijd welkom is!). We zijn niet echt een klassiek koor, ook geen gospelkoor, 

geen shanty, jazz of pop. Of eigenlijk zijn we het allemaal. Want er is altijd 
wel een koorstuk dat klassiek, gospel, shanty, jazz of pop te noemen is. We 

zingen kortom wat we leuk vinden en we streven naar kwaliteit en 
gezelligheid. 

 
We repeteren onder leiding van Annemarie van Bragt en doen dat op 

maandagavond. We noemden het al. We kunnen nog wel een enkele extra 
stem gebruiken. Ben je nieuwsgierig geworden wat er in dat koor uitgevogeld 

wordt? Kom dan eens vrijblijvend luistervink spelen en neem contact op met 
Jan van Doggenaar, j.van.doggenaar@planet.nl of bel 06-23979769 en maak 

een afspraak. 
We zijn zeer benieuwd hoe jij gebekt bent! 

 

 
 

OPROEP NIEUWE BEWONERS 
  

Nieuwe bewoners van de Vogelwijk mogen – gratis – het boekje De Vogelwijk, 
geschiedenis van een Leidse buurt (2010) komen afhalen bij Eveline Kamstra, 

Lijsterstraat 13, Tel. 5152414. Zo lang de voorraad strekt … 
 

 
 

Stofzuigerzakken 
 

Na het “overlijden” van mijn Nilfisk stofzuiger hield ik nog 4  
stofzuigerzakken over (model 912908?). Zonde om weg te gooien.  

Wie kan ze nog gebruiken? 

Neem dan contact op met Jeannette Matze: j.l.matze@ziggo.nl 
  

mailto:j.van.doggenaar@planet.nl
mailto:j.l.matze@ziggo.nl
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FOTOWEDSTRIJD LANDJE VAN BREMMER 

Kees van den Aarsen 
 

 
 
Het weiland dat aan onze wijk grenst en bekend staat als het landje van 

Bremmer heeft vele bewoners van de Vogelwijk aangezet om daar mooie of 
bijzondere foto’s van te maken. Ook de vele soorten dieren die daar 

rondliepen of vlogen, gaven daartoe aanleiding. 
Hierbij een oproep om uw mooiste foto’s (maximaal drie stuks) in te sturen 

naar de redactie van de Praatvogel. Gebruik hiervoor het emailadres 
fotowedstrijd@vogelwijk.nl  

 
Tijdens het wijkfeest op 7 september zal de winnaar of winnares met de beste 

foto worden bekend gemaakt en uiteraard worden alle foto’s gepubliceerd op 
onze website leiden.vogelwijk.nl   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sponsoring Kerstmarkt ten bate van Kwekerij de Groene Cirkel 

 

Kwekerij De Groene Cirkel, gevestigd op de Endegeesterstraatweg 5 in 
Oegstgeest, is onderdeel van Rivierduinen en biedt mensen met een 

psychiatrische achtergrond een zinvolle dagbesteding op de kwekerij. Dit kan 
een opstapje zijn in de richting van werk in de samenleving. 

De kwekerij heeft een eigen winkel waar o.a. de door de cliënten zelfgeteelde 
biologische groenten/fruit en veldbloemen te koop zijn. Gedurende de 

maanden mei tot en met oktober kan iedereen zelf bloemen komen plukken in 
de grote pluktuin en een boeket samenstellen tegen een kleine vergoeding. 

 
Ter ondersteuning van de activiteiten van de kwekerij hebben de 

ondergetekenden het plan opgevat om op 15 december 2013 van 10-17 uur 
in de Leidse Hout (rondom het Theehuis) een kerstmarkt te organiseren. Alle 

opbrengsten komen ten goede van de kwekerij. 

mailto:fotowedstrijd@vogelwijk.nl
http://leiden.vogelwijk.nl/
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Het comité wil minimaal 20 kraamhouders benaderen om deel te nemen. De 

kwekerij wil zelf ongeveer 4 kramen bezetten om haar producten, waaronder 
door de cliënten gemaakte kerststukjes, te verkopen. Ook wil de kwekerij een 

stand inrichten waar kinderen zelf een kerststukje kunnen maken.  
U kunt dan langskomen, maar ook is het mogelijk zelf een kraam te huren en 

uiteraard zijn we extra dankbaar als u een kleine gift wilt doneren. 
Hierbij vragen wij u vriendelijk een bijdrage te willen leveren om dit initiatief 

mogelijk te maken. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 1609738 
t.n.v. Eva Biesheuvel-Gütlich te Leiden onder vermelding van De Groene 

Cirkel. Na afloop van het evenement zenden wij u een overzicht van de 
kosten en opbrengsten. 

 
Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid en hopen u op de kerstmarkt 

te mogen begroeten.  
 

Namens het comité  

Eva Biesheuvel 
Caroline Han 

Eveline Idema (eveline.idema47@gmail.com; Haagweg 14, 2321AD 
Leiden) 

Marianne Schaaf 
 

 
PACKMEE: DOE MEE tijdens het wijkfeest 

Eveline Kamstra 
 

Tijdens het wijkfeest gaan we dozen vullen voor het goede doel met Packmee! 
 

Bijna driekwart van de Nederlanders heeft tussen de 5 en 20 ongedragen 
kledingstukken in de kast hangen. Dit komt uit een onderzoek naar het 

ophanggedrag van 1200 Nederlandse consumenten ten opzichte van 

kledingrecycling. Als kleding vervolgens weggedaan wordt, dan is dat óf 
omdat het niet meer past; omdat het überhaupt nooit gedragen is; omdat de 

kleding kapot of versleten is. Bijna een kwart van de mensen gooit jaarlijks 
€100 tot €250 aan kleding weg. Ook bijna een kwart gooit €50 tot €100 aan 

kleding weg. 
En gooit men het niet weg, dan wordt de oude kleding naar een 

kledingcontainer op straat gebracht. Maar gemeentes brengen deze vorm van 
kledinginzameling steeds vaker in rekening. 

Om het weggooien van bruikbare kleding en gemeentelijke kosten tegen te 
gaan is Packmee ontwikkeld: een initiatief waarbij kleding en schoenen gratis 

aan de pakketbezorger van PostNL meegegeven kunnen worden of gratis bij 
het postkantoor kunnen worden afgegeven. De doos wordt vanaf het 

postkantoor naar het goede doel Packmee verzonden. Op die manier worden 
de kosten van kledinginzameling, die steeds vaker door gemeentes in 

rekening worden gebracht, omzeild. 

Packmee verkoopt die kleding aan gespecialiseerde sorteerbedrijven. De 
meeste kleding wordt opnieuw gedragen, een klein deel wordt gerecycled. 

Door het slimme inzamelsysteem met lage overheadkosten kan minimaal 50 
procent van de opbrengst worden gedoneerd aan de Stichting 

Kinderpostzegels en Kika!  

mailto:eveline.idema47@gmail.com
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Packmee geeft een zeer hoge opbrengst voor goede doelen.  
Packmee is blij met bruikbare kleding, maar ook met schoenen, huishoudelijk 

textiel, brillen en hoorapparaten et cetera. 
 

Hoe? 
Vul een grote doos tot de rand met bruikbare kleding en geef deze mee aan 

de pakketbezorger van PostNL. De kosten die Packmee aan PostNL betaalt, 
zijn per doos, dus hoe groter en voller de doos, hoe hoger de opbrengst voor 

het goede doel. De dozen worden ecologisch verantwoord verwerkt. Alle 
dozen worden samengeperst aan papierfabrieken gegeven. Het karton van uw 

doos wordt dan hergebruikt voor de productie van nieuw papier. 
 

Even op een rijtje: 
1. U doneert kleding, schoenen, brillen. De kasten hebben weer meer 

ruimte. 

2. Hoe voller de doos hoe beter. 

3. De doos geeft u af aan de postbezorger van PostNL wanneer deze een 

pakje komt brengen, of  u levert hem gratis af bij ieder Postkantoor.  

4. Het pakket arriveert bij Packmee. 

5. Er gaan geen kosten verloren aan de inzamelingskosten van de 

gemeente. 

6. Packmee verkoopt de kleding en schoenen voor hergebruik en recycling. 

7. De opbrengsten van de verkoop worden gedoneerd aan goede doelen. 

8. De kartonnen dozen worden gerecycled en hergebruikt. 

Spreekt dit u aan? Of hebt u gewoon zin om weer eens lekker de bezem door 

de kasten halen? Breng alle ongebruikte kleding, schoenen, brillen, hemden, 
mutsen, laarzen mee naar het Wijkfeest op 7 september, daar staan grote 

dozen klaar. Dan kunnen we als wijk bijdragen aan Kika en Kinderpostzegels. 
Packmee is blij met alles wat eigenlijk zonde is om weg te gooien.  

 
Bijvoorbeeld:  

 

  

Broeken Hemden Bloezen Rokken 

T-shirts Jassen Mantels Truien 

Jurken Ondergoed Sportkleding Mutsen 

Hoeden Sjaals Schoenen Laarzen 

Sandalen Sportschoenen Sneakers Handdoeken 

Dekbedovertrekken Beddenlakens Riemen Handtassen 

Handschoenen Gordijnen Brillen Hoorapparaten 
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Maar Packmee is niet blij met 

Vervuilde of zwaar beschadigde kleding of stukken textiel, gescheurde kleren, 
kussens, dekens van schuimplastic, kapotte of erg vuile schoenen, kleren met 

verf- of olievlekken, werkkleding, kussens voor tuinstoelen en skischoenen 
horen niet in een Packmee-doos.  

 
Bent u er niet op 7 september en 

wilt u graag meedoen?  
 

Stuur de doos (gratis) naar --- 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

… komt er weer aan na de zomervakantie … 
 

OP 7 SEPTEMBER 
 

Er is geen excuus om niet te komen, want...  

Genieten met de Wijkgenoten 

van: 

· De Estafetteloop 
· De Barbecue  

· Het sjoeltoernooi 
· De uitslag van de fotowedstrijd Landje van Bremmer 

· De muzikale begeleiding door onze wijk-DJ  
· De Hapjes en Drankjes 

· De actie van Packmee  - doe mee! 
 

Dit jaarlijks festijn is mogelijk dankzij de inzet van tal van enthousiaste 
vrijwilligers. Allen die een handje willen helpen met de voorbereidingen of op 

de dag zelf zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden bij 
henrvermeulen@casema.nl.  

 
Doe het, want zonder vrijwilligers geen feest!!! 

 

TOT 7 SEPTEMBER!!! 

mailto:henrvermeulen@casema.nl
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Programma wijkfeest :  
 

16:00  Begin verkoop “twietjes”  
16.30  Estafette (intekenen bij Jan van Doggenaar)  

17:00  Bar open  
18:00  Barbecue  

  Doorlopende Activiteiten 
22:00  Schemerig afscheid en opruimen  

 
Komt allen, jong en oud, neem ook gasten, 

vrienden, een goed humeur en lekker weer mee! 
 

 
 

Oproep vacature organisator wijkfeest 

Richard Vermeulen 
 

Beste medewijkgenoten, 
 

Nadat ik twee keer als vrijwilliger en zes keer als hoofdorganisator het 
wijkfeest heb georganiseerd, wordt het wijkfeest van 2013 mijn laatste keer. 

Het is tijd om het stokje over te dragen. 
Om het voortbestaan van dit unieke, leuke, jaarlijkse evenement te kunnen 

blijven garanderen, is het wijkcomité naarstig op zoek naar een enthousiaste 
opvolger. Het mooiste zou zijn als er zich binnenkort iemand meldt zodat deze 

het aankomende feest al kan meelopen en zich hiermee kan voorbereiden op 
het evenement van volgend jaar. 

Buiten de afhankelijkheid van de vrijwilligers, die zich altijd welwillend 
aanmelden, is een organisator van cruciaal belang voor de voortzetting van 

deze jaarlijkse gezellige gebeurtenis. Geeft u zich alstublieft op! 

Hebt u interesse, meldt u zich dan aan bij henrvermeulen@casema.nl.  
 

 
Wijkzorg 

Nellie Smeenk, Lineke Borstlap, Eveline Kamstra 
 

In 2015 wordt de persoonlijke verzorging voor ouderen en zieken 
overgeheveld van het Rijk (AWBZ, uitgevoerd door de thuiszorg) naar de 

gemeenten, dan valt het voortaan onder de WMO. Wie zullen door de 
gemeenten worden gevraagd de verzorging uit te voeren? Opgeleide 

professionals, of vrijwilligers, werklozen, familie of buren? Er komt daarnaast 
een splitsing tussen kosten voor verpleging (vergoed door de 

zorgverzekeraar) en de verzorging (die dus onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente valt). Deze veranderingen beogen een fikse bezuiniging 

(‘VVD-taal voor zoek het zelf maar uit’, volgens Jetta Klijnsma).  

Steeds vaker ook wordt er gepraat en geschreven over de voordelen, en 
kostenbesparing, van zorg dichtbij zodat je in je huis kunt blijven, ook als je 

(tijdelijk) niet alles zelf kunt regelen. Wie regelt dan tijdelijk de’ kleine’ 
dingen? 

 
 

mailto:henrvermeulen@casema.nl
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De laatste tijd zijn in de 
Vogelwijk verschillende mensen 

ziek geworden en overleden. En 
de mensen om hen heen vroegen 

zich vaak af wat ze zouden 
kunnen betekenen. Hoe kun je 

een beetje voor elkaar zorgen, 
soms tijdelijk (bij een gebroken 

enkel bijvoorbeeld), soms ook 
voor langere tijd? 

We denken hierbij niet aan 
persoonlijke verzorging, de 

invulling daarvan moet de 
gemeente Leiden vooreerst maar 

eens uitdenken. Het gaat meestal 

om zorg die plotseling dringend 
nodig kan zijn maar waarvoor 

niet beroepskrachten nodig (of 
beschikbaar) zijn. Het gaat om 

zorg die buurtgenoten elkaar 
kunnen verlenen: oppassen op 

een zieke, een maaltijd koken, samen eten, samen wandelen, de hond 
uitlaten, verzorgen van huisdieren, het doen van boodschappen. Ook betreft 

het kleine klusjes zoals het indraaien van een lamp, een plankje ophangen, 
een markies neerlaten enz. Er zijn vele manieren van wijkzorg. 

 
Er gebeurt best al veel in de Vogelwijk, vaak gewoon in de vorm van 

burenhulp waarbij helemaal geen coördinatie nodig is. Laat die spontanïteit 
vooral blijven. Maar daarnaast bestaat misschien behoefte aan 

laagdrempelige zorg die door mensen uit de buurt kan worden gegeven; 

tijdelijke hulp door de wijkbewoners gecoördineerd vanuit een wijksteunpunt.  
Bouwen aan buurtzorg is niet iets dat je zomaar opzet, er moet worden 

nagedacht over een afgebakend doel wat de betrokkenen binnen de Vogelwijk 
voor ogen hebben, hoe we een wijksteunpunt zouden moeten opzetten, hoe 

vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd.  
In Praatvogel 3 (oktober) volgt een oproep – met datum en locatie - voor een 

bijeenkomst om hierover door te praten. Daarbij is iedereen welkom. Als u nu 
al voorstellen en ideeën wilt delen, dan kan dat met: 

 
Nellie Smeenk, 071-5175066 of 

Lineke Borstlap, 071-5155849/06-28425808 of 
Of stuur een mailtje naar Eveline lijster13@telfort.nl 

 
 

  

mailto:lijster13@telfort.nl
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Dick de Vos 
 

 
 
Op 20 juni werden we verrast door een kudde schapen in het Bos van 

Bosman.  
Of niet echt verrast: Maarten Bekkers, hoofd afdeling Groenbeheer had ons 

(werkgroep Bos van Bosman) in februari al van zijn plan verteld om schapen 
in te zetten als alternatieve grasmaaiers. Ze grazen al in Voorschoten en in 

Cronesteyn, dus waarom niet in de Leidse parken? 
Het is een experiment dat een aantal jaren zal duren. De gemeente wil zo 

onderzoeken of de plantengroei verandert, doordat schapen nu eenmaal 
voorkeur hebben voor bepaalde planten boven andere. In Cronesteyn blijken 

ze bijvoorbeeld een voorkeur te hebben voor de akelige Reuzenberenklauw, 

waarvan het sap bij mensen hevig jeuk en blaren kan veroorzaken.  
 

Maar op 20 juni waren ze er dan ook echt: een surrealistisch gezicht, door 
menige wijkbewoner op de foto werd gezet.  

Schaapherder Elzo Hoexum – wat ik een echte schaapherdersnaam vind – had 
ze die dag dwars door Leiden geleid – een heel spektakel. Ze maakten ook 

een tochtje langs de ecologische zone (achter het Rijnlands 
revalidatiecentrum), vervolgens naar Corpus en weer terug.  Helaas zijn de 

brandnetels blijven staan. Die lusten ze dan blijkbaar niet. 
Hoewel het een prachtig gezicht was, waren er ook kritische geluiden te 

horen: het veld was na 1 dag en 1 nacht volledig onder gescheten. Dat is 
vervelend voor diegenen die het Bos van Bosman daarna als speelweide willen 

gebruiken. Ook kunnen de meststoffen afspoelen naar het water, wat 
daardoor troebel kan worden, waardoor de ijsvogel er niet meer kan vissen.  

We blijven het met belangstelling volgen. 
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ROUND-UP, ROUND-DOWN: what goes up must go down … 
 

Elisabeth Bakker 
In de vorige Praatvogel deed ik een oproep aan het eind van het stukje “50 

Tinten Groen” om te weten of er draagvlak is in de wijk om de gemeente 
Leiden te verzoeken het straatonkruid niet langer te bestrijden met Round-up( 

het voor plant, dier en grondwater giftige glycofaat bevattende middel). Bij 
voldoende draagvlak zou de mogelijkheid bestaan een overeenkomst 

(convenant) met de gemeente te sluiten waarin wordt vastgelegd dat er in de 
betreffende wijk geen Round-up meer zou worden gespoten in ruil voor enige, 

nog nader te reguleren, zelfwerkzaamheid van bewoners. Op deze oproep 
kreeg ik maar een paar reacties, in ieder geval te weinig om te kunnen 

spreken van een draagvlak voor een convenant. Het sluiten van zo’n 
convenant bleek echter geen garantie te vormen dat er niet meer gespoten 

zou worden, zo getuigde de informatie die ik kreeg toegespeeld. Bewoners uit 
de binnenstad die al eerder zo’n convenant hadden gesloten, ontdekten tot 

hun schrik dat er tòch gespoten werd. Uiteraard ontstaan dit soort 

‘vergissingen’ meestal door miscommunicatie. Het bestrijden met de 
vernevelaar wordt uitbesteed aan een extern bedrijf; dit bedrijf heeft een 

uitvoeringscontract, de contactambtenaar met wie eerder is gesproken, is 
opgevolgd, wegbezuinigd of anderszins niet op de hoogte, de bewoners 

worden kwaad, de uitvoerder wordt aangesproken, enfin je kunt je daar van 
alles bij voorstellen. 

Dus hier, in de Vogelwijk, nog zonder vervolgafspraken, reed op 15 mei een 
karretje over de stoepen met een vernevelaar rond. De vriendelijke man, die 

door enkele buurtbewoners werd aangehouden met het verzoek in ieder geval 
daar niet meer te spuiten, kon niet anders doen dan te verwijzen naar zijn 

opdrachtgever ... 
 

Gebeurt er dan helemaal niets?  
Gelukkig wel. Mede naar aanleiding van een discussie die werd gevoerd 

tussen enkele buurtbewoners, wist onze buurtgenoot Dick de Vos, 

gemeenteraadslid (Partij voor de Dieren, PvdD), ons te melden dat hij het had 
klaargespeeld om het onderwerp ‘toepassing alternatieven voor het gebruik 

van Round-up’ (niet letterlijk), met voorrang op de gemeentelijke agenda van 
september/oktober te krijgen. De gemeente baseert zich daarbij op gedegen 

wetenschappelijke rapporten, milieueffectrapportages en ervaringen bij 
andere gemeenten. Alternatieven als mechanisch wieden, branden, stomen, 

toepassen van heet water, azijn en/of in combinatie met chemische 
bestrijdingsmiddelen hebben elk voor- en nadelen.  

Het blijkt overigens wel dat de kosten van de onkruidbestrijding op de 
openbare weg gemiddeld 1%-3.6% van de gemeentelijke begroting kan 

bedragen. 
Voorlopige conclusie is tweeërlei. Het onderwerp staat in september/oktober 

op de gemeentelijke agenda, èn een daartoe gereserveerd budget kan nog in 
2013 beschikbaar komen. 

Wat betekent dit voor de Vogelwijk? Volgens de bestaande planning komt het 

wagentje weer a.s. september. Als er genoeg draagvlak is in de wijk dan 
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zullen we dat tijdig kenbaar moeten maken. Als u wilt, reageer dan op 

onderstaand mailadres zodat ik een en ander kan coördineren.(Om mogelijke 
misverstanden te voorkomen: de veegwagen die van tijd tot tijd langs de 

trottoirs gaat, blijft komen). Mail Bakkem44@xs4all.nl 
Tenslotte: Gebruikt u nog van die giftige middeltjes in de tuin tegen luis op de 

rozen, die hongerige slakken en het mierenspoor in de keuken? Bij de 
tuincentra gaan ze nog vrolijk over de toonbank. Op internet staan talloze 

milieuvriendelijke alternatieven. Wat zijn uw bevindingen? Deel die met de 
redactie zodat we een tiplijstje kunnen samenstellen. Mail naar 

lijster13@telfort.nl 
 

 

 
Richard Vermeulen 
 

Er is de laatste drie Praatvogels al heel veel aandacht aan besteed, maar toch 
wil ik u graag op de hoogte brengen van de laatste updates over het 

terugbrengen van de meeuwenoverlast, wat begin dit jaar in gang is gezet. 

 
Gratis netten 

Na een voortvarende bijeenkomst van vrijwilligers op 25 februari jl. zijn we 
allen gemotiveerd huiswaarts gekeerd en wachtten het komende broedseizoen 

met spanning af. Sporadisch werd er nog over en weer gemaild over 
suggesties van aanpak en nieuwe aanmeldingen om mee te doen aan de 

“Meeuwen-Wacht” (nee, geen Meeuwen-Jacht!). Echter, koning winter hield 
de spanning er goed in om de kou zo lang mogelijk aan te laten houden, 

zodat het nesten bouwen pas eind april, begin mei door de meeuwen werd 
begonnen.  

Ondertussen waren her en der bewoners, in het bijzonder aan de Lijsterstraat, 
bezig zich te ontfermen om de gemeentelijke subsidie die wordt verstrekt bij 

maatregelen om de nesteldrang van de meeuwen tegen te gaan door de firma 
PCF-Holland uit Lelystad, in bezit te krijgen. Hierbij bleek dat een heel blok, 

zonder bijbetaling, geen meeuw-werende pinnen, maar netten kon laten 

plaatsen! Met de naaste bewoners werd snel actie ondernomen om dit voor 
onze blokken voor elkaar te krijgen. 

Helaas gebeurde dit nadat de laatste Praatvogel al op uw deurmat was 
gevallen, zodat wij deze mogelijkheid niet meer via ons wijkkrantje kenbaar 

konden maken.  
Wel is er nog vlug contact geweest met de vrijwilligers van het 

meeuwenproject die verderop in de wijk wonen, maar het bedrijf PCF-Holland 
gaf aan dat er nog slechts twee weken waren dat er netten geplaatst konden 

worden. Daarna mochten zij geen werkzaamheden meer uitvoeren op de 
daken en hun agenda was ook behoorlijk vol.  

Door snel in de directe aangrenzende straten in de Merelstraat (korte kant), 
bewoners aan te sporen per blok zich aan te melden bij het bedrijf, konden de 

netten-leggers het mooi in twee dagen combineren de daken van de gehele 
‘korte’ Merelstraat en van het begin van de Lijsterstraat van meeuw-werende 

netten te voorzien. 

mailto:lijster13@telfort.nl
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Stilte voor de storm? 

Op het moment van schrijven is er een enorm verschil merkbaar hier, maar 
ook elders in de wijk lijkt het een stuk rustiger qua broedsels van de 

meeuwen. Een aantal dappere bewoners heeft de stoute schoenen 
aangetrokken door op het dak te klimmen en te kijken of er geen nesten 

aanwezig waren, getuige hier de heer Rinus Breeuwsma op de foto. Hij heeft 
een paraplu meegenomen om eventuele aanvallen van de meeuwen te 

kunnen af slaan. 
Hier moet wel vermeld worden dat eind mei toch een meeuw het voor elkaar 

heeft gekregen om op het behandelde dak, voorzien van de eerder 
beschreven aangelegde netten, een platform van aarde onder het net te 

bouwen en op het net zelf – bovenop die aarde– een keurig nest te maken in 
de luwte van een schoorsteen. Zo slim zijn de meeuwen dus om zich aan de 

nieuwe situatie aan te passen.  

 
Mijn oproep is, beste bewoners, blijf uitzien naar nestelende meeuwen want 

de tweede leg komt er spoedig aan. Houd elkaar op de hoogte en laat het de 
betreffende bewoner weten als er activiteiten zijn op zijn dak, want dat werkt 

ook!!! 
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van ... Merelstraat 45 
Rutger Hagen 

 
Het huis van de in 2012 

getrouwde Gigi en Christiaan 
ligt direct op de hoek van de 

Merelstraat uitkijkend op het 
'Landje van Bremmer'. Gigi 

woont hier al sinds 2007 en 
Christiaan is na hun huwelijk 

in 2012 bij haar en haar twee 
kinderen; Marit en Aike, 

ingetrokken. Christiaan is de 
vader van Vera, maar zij is al 

het huis uit en woont en 
studeert in Maastricht. 

 

Gigi en Christiaan hebben 
allebei een eigen bedrijf. Gigi 

is directeur van adviesbureau 
Stratelligence. Dit bureau is 

in Leiden gevestigd en 
gespecialiseerd in het 

beantwoorden van complexe 
vraagstukken met een 

technische component. Het 
bedrijf is actief in de markten 

Defensie en Veiligheid, 
Energie, Transport en 

Infrastructuur en daarnaast 
ook andere kapitaalintensieve sectoren. Gigi: "Wij adviseren bijvoorbeeld de 

Deltacommissaris over de langetermijnstrategie om Nederland droog te 

houden en tegelijkertijd in de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te 
voorzien. Daarnaast helpen we in het bepalen van gebieden die bij 

calamiteiten onder water kunnen lopen. Andere klanten van ons zijn onder 
andere Rijkswaterstaat, waterschappen en het Ministerie van Defensie, maar 

ook commerciële partijen." 
Christiaan's bedrijf heet INDEX Books. Dit bedrijf is voor klanten wereldwijd 

op zoek naar bepaalde boeken en geschriften. Dit gebeurt onder andere door 
met eigen ontwikkelde software het web af te speuren maar ook door 

instellingen en personen direct te benaderen voor publicaties die niet direct 
openbaar zijn. De clientèle is zeer divers. Christiaan: "Wij werken bijvoorbeeld 

voor een instituut dat onderzoek doet naar schimmels. Zij vragen dan aan mij 
om alles wat wereldwijd over paddenstoelen wordt gepubliceerd op te speuren 

en naar hen te verzenden. Maar we werken ook voor  een groot aantal 
bibliotheken van meer bekende bedrijven en onderzoeksinstellingen in 

Nederland en daarbuiten." 
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Uitbouw 

Velen zullen de werkzaamheden 
bij het huis zijn opgevallen. De 

schaftkeet en de dixi wc-unit 
langs de Nachtegaallaan geven 

de bezigheden daar iets 
indrukwekkends mee. Achter de 

woning wordt een uitbouw 
gebouwd. Gigi en Christiaan 

hebben deze keuze gemaakt om 
zo Aike meer eigen ruimte te 

kunnen geven. Aike is namelijk 
geboren met het 

angelmansyndroom. Dit is een 
stoornis in het centrale 

zenuwstelsel waardoor een grote 

verstandelijke beperking 
optreedt. Gigi: "Aike is nu 9 jaar 

maar kan niet praten en heeft 
een slechte motoriek, hij zal 

altijd de verstandelijke 
vermogens van een tweejarige 

houden. Hierdoor is het 
noodzakelijk om een plek voor 

hem te hebben waar hij rustig 
kan spelen zonder dat er zaken zijn die hij kapot kan maken of waaraan hij 

zich kan bezeren, maar we willen ook dat hij vanuit die ruimte gewoon deel 
kan uitmaken van het huiselijk leven. Met die uitbouw is dat nu goed 

mogelijk."  
 

In de eetkamer staat nu een grote box waar Aike in kan spelen, maar deze 

wordt te klein. Christiaan: "Aike wordt steeds groter, maar we willen Aike wel 
zo lang mogelijk bij ons laten wonen, en dus heeft hij meer ruimte nodig. 

Door deze verbouwing wordt dat mogelijk, daarnaast kunnen we als we dat 
willen in de toekomst ook tijdelijk de eetkamer vergroten." 

 
De plannen voor de verbouwing bestonden al even. "We hadden als 

huwelijkscadeau geld gevraagd om het te bekostigen, maar dat blijkt nu een 
druppel op de gloeiende plaat", lacht Gigi, "De gehele operatie blijkt toch wat 

duurder uit te vallen." 
Het was oorspronkelijk ook het idee om de vleugelpiano van Christiaan een 

plek in de nieuwe uitbouw te geven. Maar later is besloten de gehele ruimte 
toch alleen voor Aike in te richten, de vleugel staat nu dus, helaas, nog in 

Christiaan's oude huis dat hij nu verhuurt. Christiaan zit hier niet zo mee: 
"Vleugels slijten eigenlijk nauwelijks en bovendien is het een investering die 

zijn waarde behoudt, en wellicht zelfs nog eventueel winst op kan leveren. 

Daarnaast geeft de aanwezigheid van het instrument een meerwaarde aan 
het verhuurde huis, je hebt immers niet veel woningen te huur met een mooie 

vleugel!" 
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Aannemer 

De zoektocht naar een aannemer begon in augustus vorig jaar. Christiaan en 
Gigi hadden een mooi glazen dak in de stijl van het huis gezien bij een bedrijf 

in Breda. Met deze constructie zou de uitbouw ook een fijne lichte plek 
worden. Het bedrijf haakte echter af omdat zij Leiden te ver weg vonden, 

maar hadden zelf goede ervaringen met Jobo de Bouwers uit Leiden en zij 
adviseerde om hen in te schakelen. Christiaan en Gigi hebben dat advies 

opgevolgd, en er geen seconde spijt van gehad. Christiaan: "We zijn er heel 
tevreden over, de coördinatie met de onderaannemers is ook heel goed 

verlopen, alles is op elkaar afgestemd. Dat de aannemer goed meedacht was 
vooral erg prettig doordat er met Aike ook tijdens het werk rekening moet 

worden gehouden. Jobo stelde zelf voor om de bouwkeet en dergelijke te 
plaatsen om op die manier zo min mogelijk inbreuk te hoeven maken op het 

huis. Daarnaast zijn de werklui ook alleen maar bezig als Aike er niet is, en 
worden zaken ook goed opgeruimd, afgewerkt en afgeschermd als hij weer 

thuiskomt." Gigi: "Doordat Aike de ene week bij ons is en de andere week bij 

zijn vader, was het voor de bouwvakkers toch goed mogelijk om de vaart erin 
te houden. 

 
Rioleringsproblemen 

Zoals bij nagenoeg elke verbouwing is er ook hier door onvoorziene 
omstandigheden vertraging opgelopen. Tijdens de werkzaamheden bleek dat 

er riolering in de weg lag. Het ging hier om een zogenaamde gresbuis; een 
oude buis van gebakken klei. Deze buis stond op geen enkele kaart, de 

originele tekeningen zijn namelijk bij de Stadhuisbrand verloren gegaan. De 
rioolbuis bleek niet loos te zijn, maar was evenmin correct aangesloten. De 

pijp eindigde in de kruipruimte van het huis. Gigi: "De buis fungeerde als een 
overstort. Wanneer bij hevige regenval het rioolwater niet weg kon lopen 

bleek dat dit zo in onze kruipruimte werd gedeponeerd met alle gevolgen van 
dien. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom ik de vloer al een keer heb 

moeten vervangen." 

Na constatering van de gresbuis heeft de aannemer direct contact opgenomen 
met de eigenaar van de buis: de gemeente. Zij waren snel ter plaatse en het 

probleem werd adequaat opgelost. De buis is inmiddels afgedicht, maar 
natuurlijk niet op kosten van de gemeente. 

Hierna is alles soepel 
verlopen. "Alleen de kat 

van de buren heeft nog 
even getest of hij al op het 

natte cement kon lopen, 
een inschattingsfout", 

grinnikt Christiaan.  
 

Laatste stand van zaken 
De plaatsing van het dak 

waarmee het allemaal 

begon is goed gegaan. 
Christiaan: "De aannemer 

had het precies goed 
uitgemeten, het is er in 

één geheel ingehesen en 
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viel als een puzzelstukje op zijn plek." Gigi: "en je zult het niet geloven, maar 

zelfs het weer heeft meegeholpen, hoewel het natuurlijk een belabberd 
voorjaar was , was het wel precies op de juiste dagen droog. Wanneer het 

regende kon er gelukkig binnengewerkt worden." 
 

Inmiddels is men met de laatste fase bezig. De bovenvloer moet nog wel 
worden gelegd en de wanden moeten nog worden afgewerkt. Maar ook nu al 

is het goed te zien dat het een plek wordt waar Aike een veilige, comfortabele 
en gezellige ruimte krijgt.  
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Francien Zeggelt 
Eveline Kamstra 
 

Francien Zeggelt en Toon Schut vestigden zich met hun twee kinderen Merijn 
en Merel in het jaar 2000 in de Vogelwijk, aan de Rijnsburgerweg. 

Jarenlang had het huis dienst gedaan als kantoorpand, eerst als 
architectenbureau Van Der Laan, en laatstelijk voor de SPD (Sociaal 

Pedagogische Dienst), dus er viel wel het een en ander aan te vertimmeren 
alvorens het in de huidige prachtige staat kon verkeren. De grote ruimtes 

hebben een klassieke en tevens frisse uitstraling. De keuken aan de 
achterkant is groot en licht, waarbij iedere amateurkok zou staan 

watertanden bij het zien van de prachtige Aga. Ook de tuin met de 

hoefijzervormige vijver werd grondig aangepakt en nu vormt dit groene 
paradijsje een natuurlijke aansluiting op het huis. In een schaduwrijk hoekje 

staat een tafel met daarop een laptop. Want als je zelfstandig bent, werk je al 
gauw elke dag van de week. 

 

 
 
Ten tijde dat Francien in Leiden kwam wonen werkte zij als Manager Zorg bij 

zorgverzekeraar Agis (tegenwoordig Achmea). Maar toen in 2006 het aantal 
verzekerden bij Agis met 500.000 afnam, werden veel arbeidsplaatsen 

afgestoten, waaronder die van Francien. Dat was het moment waarop zij 
besloot als zelfstandige verder te gaan. Na ruim twintig jaar te hebben 
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gewerkt in de gezondheidszorg, als onderzoeker en manager, en met een 

groot netwerk dat zij in die jaren had opgebouwd, maakte Francien haar 
entree op de arbeidsmarkt als ZZP-er. Om helemaal fris van start te kunnen 

gaan, reisde zij eerst met Toon enkele maanden door Zuid-Afrika, Namibië, 
Australië en Nieuw-Zeeland. Toen was ze er helemaal klaar voor. 

 
Haarlemmer olie 

Francien is bedrijfskundige in de zorg & het onderwijs. Maar wat doet ze dan? 
“Ik ben de Haarlemmer olie tussen zorgverzekeraars en zorgorganisaties. Ik 

laat de partijen met elkaar in gesprek komen en zorg ervoor dat ze elkaar 
(gaan) verstaan. Want men begrijpt de wereld van de ander doorgaans niet 

goed, en partijen in de gezondheidszorg hebben elkaar wel nodig, dus laat ik 
ze met elkaar praten.” Ter illustratie vertelt Francien dat (kleine) zelfstandige 

behandelcentra haar expertise inhuren om hun kennis te vergroten over de 
relaties met (grote) zorgverzekeraars. Om dit werk goed te kunnen doen 

houdt Francien haar gedegen kennis voortdurend bij. 

 
Verbinden is de rode draad die door de vele werkzaamheden van Francien 

loopt. Kennisoverdracht is de andere rode draad. Zo kan zij buitenlandse 
farmaceutische bedrijven bijbrengen welke medicijnen in Nederland worden 

vergoed, en krijgen artsen-specialisten van haar nascholing over het 
budgettair kader in de zorg. Francien ontwikkelde ook de opleiding 

‘zorginkoop voor startende zorginkopers bij gemeenten of zorgverzekeraars’. 
Voor het MKB ontwikkelt zij momenteel een ”traineeship-formule waarbij 

jonge mensen in hun functioneren begeleid gaan worden, zoals dat bij grote 
bedrijven intern gebeurt.” op. Bij  een regionale zorgverzekeraar is ze nu 

bezig de opleidingsbehoefte van de werknemers te inventariseren: wat wil 
iemand bijleren voor zijn werk?  

Francien is al jarenlang studiecoach voor HBO studenten bij de NCOI 
Opleidingsgroep. En dat zal ze zeker nog voortzetten: “Naast het coachen is 

het enorm leuk dat ik echt een band opbouw met de studenten omdat ik ze 

meerdere jaren begeleid.” 
Het plezierige aan zelfstandig werkzaam zijn, is dat je het voorrecht hebt, en 

ook de verantwoordelijkheid, om zelf invulling te geven aan je werk. Er is 
duidelijk sprake van veranderingen binnen het werk. Het opleiden, coachen en 

kennis overdragen nemen de laatste jaren toe in omvang. Voor Francien zal 
haar rol als mentor groter worden, haar rol als verbindingsofficier en adviseur 

neemt daarmee evenredig af. 
 

Francien werkt gemiddeld 35-50 uur per week. Naast het werk voor 
opdrachtgevers volgt zij de politieke ontwikkelingen en de wijzigingen in de 

regelgeving. Ze gaat naar bijeenkomsten, is aangesloten bij Goldnet, een 
netwerk van vrouwen in de zorg, en ze is lid van de OVBD, de 

ondernemersvereniging van het Boerhaavedistrict Leiden. 
Zolang er sprake is van persoonlijk (door)ontwikkelen denkt Francien nu dat 

ze nog wel 7 à 10 jaar zal doorgaan met haar bedrijf. 

 
Vogelwijkse ondernemer 

Aan een ondernemer in de Vogelwijk wordt natuurlijk altijd gevraagd naar 
diens mening over de wijk. Die is – hoe kon het anders – heel positief. “Als 

bewoner aan de Rijnsburgerweg voel je je iets minder deel uitmaken van het 
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dagelijks gebeuren in de wijk. De kinderen waren al 12 en 14 jaar toen we 

hier kwamen wonen, dus van de speeltuin hebben we nooit gebruik gemaakt, 
maar het is een prachtige speeltuin. Als ik in de gelegenheid ben, bezoek ik 

graag de jaarlijkse wijkvergadering. Een groot gemis is het vertrek van 
Wetselaar uit de wijk. Zijn winkel had ook een verbindende functie.” 

Al woont ze op de grens, Francien voelt zich ècht verbonden met de 
Vogelwijk. 

 

 
Hoe heet je?  

Mijn naam is Femke Krijger. Ik woon samen met mijn man Roland en onze 
twee zoons Jonathan en Daniël in de Roodborststraat.  

 

Hoe woon je? 
We zijn een paar jaar geleden vanaf de Maresingel in het centrum van Leiden 

hier naar toe verhuisd en we genieten volop. Niet alleen de ruimte is na een 
stadse bovenwoning luxe, maar ook een tuin en het groen dat de wijk 

omringt, is heerlijk. De sociale interactie in de wijk is de kers op de taart. 
 

Wat doe je?  
Ik ben van huis uit jurist, zeg ik altijd. Ik heb rechten gestudeerd in Utrecht 

en heb met veel plezier een aantal jaren als jurist gewerkt. Toen door een 
progressieve ziekte (Usher syndroom) mijn zicht en gehoor zo verslechterd 

waren dat het niet langer ging, ben ik in de WAO terechtgekomen. Sindsdien 
heb ik mij met een aantal lotgenoten ingezet voor de belangenbehartiging van 

mensen met een visueel-auditieve beperking. En twee jaar geleden ben ik 
begonnen met een opleiding tot shiatsu therapeut. Shiatsu is een vorm van 

oosterse massage waarbij je werkt met subtiele vormen van druk. De cliënt 

houdt daarbij zijn kleren aan. Het was een flinke omschakeling, maar ik doe 
het met veel plezier. Op deze manier is het nadeel van slecht zien en horen 

opeens een voordeel, want ik ga steeds beter voelen! Ik wil uiteindelijk een 
eigen praktijk opzetten, genaamd ‘levensvonk’. Wie eens wil kijken of deze 

vorm van massage wat voor hem of haar is, is van harte welkom 
(fkrijger@live.nl). 

 
Heb je (vrijwilligers)werk en heb je dat deze week gedaan?  

Het afgelopen weekend heb ik een speciale cursus op het gebied van shiatsu 
gevolgd in Gent. Met behulp van de NS service werd ik in alle juiste treinen 

gezet, en in Gent heeft de tramchauffeur de tram zelfs even stil gezet om mij 
op een handige plek af te zetten!  

 
Hoe ziet jouw week er normaal gesproken uit?  

Elke week is anders. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan onze 

kinderen. Hun (school)activiteiten brengen heel wat afwisseling in het 
programma. Daarnaast is mijn man ook regelmatig op pad voor zijn werk. En 

zelf doe ik een duit in het zakje door heel wisselend shiatsubehandelingen te 
geven, vrienden op te zoeken, etc. Zo’n wisselend programma is soms wel 
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onrustig, maar zolang er voldoende tijd is om af en toe even met zijn vieren 

te zijn als gezin is het prima.   
 

Was er deze week iets bijzonders of anders dan normaal?  
Niet zozeer deze week is bijzonder, maar deze tijd wel. Sinds een paar weken 

heb ik een geleidehond, Lex. Hij is anderhalf, een golden doodle, en hij is 
getraind door de geleidehonden school Herman Jansen. De keuze voor een 

geleidehond was niet makkelijk. Hoewel sommige mensen zich dat misschien 
niet kunnen voorstellen vond ik de stap naar een hond in huis erg groot. De 

belasting door mijn slechtziendheid en slechthorendheid en een jong gezin 
was al fors, en de zorg voor een hond daar bovenop zag ik lange tijd niet 

zitten. In de afgelopen jaren is mijn zicht echter dermate verslechterd (ik zie 
nu nog ongeveer 8%), dat ik nu op een punt kwam waarbij ik steeds minder 

makkelijk de deur uit ging. Alles kost namelijk ontzettend veel energie en 
spanning. Lex helpt me nu enorm door me weer ontspannen te laten lopen 

buiten, maar het is ook gewoon een hele lieve, makkelijke hond. 

 

 
 

Heb je hobby’s en heb je die deze week nog beoefend?  
Mijn hobby is mijn werk, namelijk shiatsumassage. Ik heb deze week twee 

mensen behandeld, onder wie onze schoonmaakster die enorm liep te 
snotteren door verkoudheid. Ze voelde zich niet ziek genoeg om af te zeggen 

maar was duidelijk niet lekker. Toen ik haar op een stoel zette en haar 
schouders en armen even masseerde, zag ik haar ontspannen. Dat is elke 

keer weer zo mooi om te ervaren hoe iemand tot rust komt alleen al door 
even tijd en aandacht te hebben. Dat is iets waar veel mensen behoefte aan 

hebben, merk ik, mezelf niet uitgezonderd. 
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Daarnaast houd ik erg van schrijven. Ik heb een schrijfproject met een 

bevriende theoloog in Vlaanderen waar ik regelmatig aan werk, en ik schrijf 
blogs voor de site openkerkleiden.nl. Thema’s waar ik me al schrijvend mee 

bezighoud zijn zingeving; omgaan met persoonlijk verlies; ruimte creëren en 
koesteren zowel voor onszelf als voor anderen … 

 
Heb je deze week contact gehad met wijkgenoten?  

Ik heb deze week weer gezellig met een buurvrouw uit de straat gegeten. 
Aangezien wij allebei regelmatig alleen eten met onze kinderen die niet altijd 

even enthousiast zijn over het voorgeschotelde eten, hebben we bedacht dat 
we af en toe samen eten. Dan hebben de kinderen plezier met elkaar en wij 

hebben tussen de bedrijven door nog een bemoedigend volwassen gesprek. 
Prima formule!  

Verder zijn er natuurlijk regelmatig de kleine gesprekjes op ‘het veldje’, bij de 
speeltuin en sinds ik vier keer per dag met Lex wandel ook in het bos. Heel 

gezellig. 

 
En verder? 

Tot slot heb ik nog een verzoek. Wilt u allen, medewijkbewoners, alsjeblieft 
de overhangende begroeiing zoveel mogelijk binnen de perken houden? 

Regelmatig slaat er een natte overhangende tak in mijn gezicht of schuurt er 
begroeiing langs mijn arm. Dat is niet alleen vervelend, maar geeft ook 

spanning bij het lopen. Voor iemand die goed ziet, is dat misschien lastig voor 
te stellen, maar als je slechtziend bent, loop je niet makkelijk ergens omheen. 

Ook takken die dus voor goedzienden niet echt lijken uit te steken, kunnen 
voor mij lastig zijn. Loop maar eens op de stoep met je ogen dicht (aan de 

hand van iemand anders), dan heb je een mooie graadmeter. 
 

Daarnaast vind ik het heel fijn als fietsen zoveel 
mogelijk tegen de hekken of huizen aangezet worden. 

Als ik er niet langskom met Lex (hij beoordeelt of we 

er langs kunnen zonder dat ik me stoot), brengt hij 
me helemaal naar de overkant, terwijl dit lang niet 

altijd nodig zou hoeven zijn als de fiets wat beter 
neergezet wordt. Ik snap heel goed dat je er vaak 

niet bij nadenkt hoe je een fiets neerzet, maar voor 
mij maakt het erg veel uit als je dat wel doet.  

Allemaal alvast  heel erg bedankt!  
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Dirk van Eck 
Eveline Kamstra1 
 

Dirk van Eck2 was een Vogelwijker avant la lettre. Op de plek van onze 

huidige wijk waren akkers en bollenvelden. Al in 
1903 betrokken Van Eck en zijn vrouw de villa 

‘Pomona’ (Rijnsburgerweg 100), toen nog 

onderdeel van de gemeente Oegstgeest. Het 
huis stond dicht bij de macrobiotische tuinderij 

van zijn broer. In het archief van de Dirk van 
Eckstichting bevindt zich een kasboekje van de 

aannemer B.J. Huurman die in 1898/99 Pomona 
heeft gebouwd. Van Eck betaalde in totaal 

fl.3.811,47 (ofwel 1.732 euro), in drie 
termijnen cash.  

Vanaf 1920 was Van Eck Leids ingezetene en hij 
heeft de Vogelwijk zien ontstaan. 

 
Mr. Dirk Antonie van Eck was SDAP-er 

(Sociaaldemocratische Arbeiderspartij, de 
voorloper van de PvdA) en hij was voorman van 

de sociaaldemocratische arbeidersbeweging in 

Leiden. 
Op de foto zien we het echtpaar 

Van Eck in de tuin van huize Pomona, 1947.  
 

Dirk van Eck werd geboren in 1867. Zijn vader, Hubert Johannes van Eck, 
was burgemeester van Axel. Vader leed aan depressies en benam zich het 

leven in 1876. Voor de jonge Dirk was dat een zware dobber. Het gezin 
verhuisde naar Nijmegen, en weer later, in 1885, naar Leiden. In 1899 

trouwde Dirk met Guliana Cornelia Koch. Zij kregen geen kinderen. Van Eck 
overleed te Leiden in 1948. Guliana overleed in 1955. 

 
‘De Sociaal’ 

Dirks politieke belangstelling werd gewekt door toedoen van zijn vader en 
oom, twee vooraanstaande Zeeuwse liberalen. Als rechtenstudent maakte hij 

een ingrijpende ontwikkeling door van liberaal naar ethisch-socialist. De 

bevoorrechting van zijn klasse riep grote schuldgevoelens bij hem op.  
Van Eck studeerde rechten In Leiden. Zijn corpsvrienden noemden hem 'de 

sociaal'. In de stellingen bij zijn dissertatie (Dwangmiddelen van den staat 
tegenover de gemeente, Leiden, 1890) geeft hij er blijk van een socialist, 

                                                 
1
 Met dank aan Kees Walle, en aan de voormalig e Dirk van Eck-stichting. Deze stichting zet haar werk voort als 

Dirk van Eck-werkgroep van de Historische Vereniging Oud Leiden. Bron: www.oudleiden.nl/sociale-
economische-geschiedenis/dirk-antonie-van-eck. De Dirk van Eckwerkgroep geeft informatie over de sociale 
en economische geschiedenis van de ‘gewone mensen’ van Leiden en omstreken, en zet zich in voor 
archiefbehoud en de verwerving van archieven en films.  
2 Over Dirk van Eck is ook een korte biografie geschreven door Jaak Slangen, Dirk Antonie van Eck (1867 - 
1948): De peetvader van de Leidse sociaal-democratie, Uitg. Dirk van Eck-Stichting, Leiden, 1988 

http://www.dirkvaneck.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Asociaal-democratische-arbeiderspartij-sdap&catid=12%3Aalgemeen&Itemid=2
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pacifist en republikein te zijn. Van Eck was vegetariër en rookte niet, en al 

snel werd hij ook geheelonthouder. Hij was bestuurder van de Nederlandsche 
Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank (later Alcoholische Dranken 

(NV), 1896-1913). Door zijn sobere levensstijl wilde hij één worden met het 
Leidse proletariaat. Daarnaast moest zijn ascetische levenshouding anderen 

tot voorbeeld zijn. Van Eck wilde mensen opvoeden in 'menschenliefde en 
rechtvaardigheidsgevoel'.  
 

Hij engageerde zich met de socialistische beweging, leerde Domela 
Nieuwenhuis en Troelstra kennen en publiceerde in dagbladen als het Friesch 

Volksblad en ‘zijn’ Hollandsch Volksblad. In 1893 organiseerde hij met de 
'rode dominee' Bax de eerste 1 Mei-viering in Leiden. 

 
Burgemeester in gewetensnood 

De jaren erop maakte Van Eck carrière bij de 
gemeentelijke overheid. In 1899 werd hij benoemd tot 

burgemeester van Mijnsheerenland en Westmaas. 

Daarmee was hij de eerste socialistische burgemeester 
in Nederland. Van Eck raakte echter teleurgesteld in de 

socialistische beweging vanwege de onderlinge twisten, 
wat hem ook opbrak toen hij burgemeester van Boskoop 

was (1901-1903). Daar waren  gewelddadigheden 
tussen Boskoopse kwekers en anarchisten, en Van Eck 

als Tolstojaans pacifist raakte hierdoor in ernstige 
gewetensnood; hij moest politie inzetten. Zijn gemoed 

was geknakt. Na zijn ontslag zat hij niet stil! Hij verhuisde naar Pomona. De 
rest van zijn leven wijdde hij aan de uitbouw van de socialistische beweging 

en de drankbestrijding.  
 

Partijstrijd 
In 1904 trad Van Eck toe tot de Leidse afdeling van de SDAP, een kleine, 

militante afdeling. In 1906 volgde hij Anton Pannenkoek op als voorzitter. Hij 

heeft zich jarenlang ingezet voor verbetering van de levensomstandigheden 
van zijn stadgenoten. Even maakte hij een ‘uitstapje’ naar de nieuw 

opgerichte SPD (Sociaaldemocratische Partij) en was hij ruim een half jaar 
voorzitter van de Leidse SDP-afdeling, maar het bleek geen succesvolle partij 

en Van Eck keerde terug naar de SDAP. Dat werd hem niet in dank 
afgenomen.  

Van Eck was erg actief in de stad: hij nam zitting in de gemeenteraad, was 
van 1920 tot 1935 fractievoorzitter, en deed daarnaast veel werk voor allerlei 

organisaties in Leiden. In Leiden was Van Eck erg populair door zijn 
colportage iedere zaterdag, zijn huisbezoeken en zijn keuze ‘voor de gewone 

man’. Maar toen in 1935 de Leidse SDAP 14 van de 35 raadszetels won en de 
oppositie opgaf en met de 'burgerlijke' partijen ging samenwerken, trad Van 

Eck af. Bestuursverantwoordelijkheid wilde hij niet dragen zolang de arbeiders 
de strijd tegen het kapitalisme niet gewonnen hadden.  

 

Functies 
Buiten Leiden bekleedde Van Eck ook verschillende partijfuncties. Hij was 

voorzitter van het SDAP-gewest Zuid-Holland (1914-1935). Ook had hij zitting 
in de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1919-1935). In 1923 werd hij lid 
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van het partijbestuur van de SDAP, als opvolger van Loopuit. Van Eck 

vertegenwoordigde de linkse stroming binnen de partij. Zijn artikelen in De 
Sociaal-Democraat irriteerden vooraanstaande SDAP-ers die zich afvroegen of 

hij soms 'zedenmeester' wilde spelen. Maar er was ook waardering. W. Drees 
was onder de indruk van zijn “nooit verflauwende geestdrift, onbegrensde 

toewijding [en] grote zuiverheid”. In 1936 verliet Van Eck op 70-jarige leeftijd 
het partijbestuur. De SDAP werd in 1946 opgeheven. Van Eck werd 

vervolgens lid van de PvdA. 
 

We kunnen deze wijkgenoot uit het verleden beschouwen als peetvader van 
de Leidse sociaaldemocratie. 
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Ook dit  jaar, vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni, werd er weer een 

kampeerweekend georganiseerd door speeltuin Vogelenwijk. De 
kampeercommissie heeft weer bergen werk verzet om het allemaal perfect te 

laten verlopen. Dit jaar werden de groepen iets anders ingedeeld waardoor er 
niemand teleurgesteld hoefde te worden. 

 
Het thema van dit jaar was “Filmfestival” en de kinderen hadden zich prachtig 

uitgedost. Het nachtspel stond in het teken van de film “Pirates of the 
Caribbean” en Jack Sparrow deed ook mee in het toch wel enge en donkere 

bos van Endegeest. 
 

Door een subsidie van JOGG kon er ook een opblaasbare stormbaan op het 
weiland worden geplaatst waardoor de kinderen zich nog eens extra konden 

uitleven. 
 

Hier alvast een paar foto’s . Meer foto’s kunnen bekeken worden op de 

website van de speeltuin via www.vogelwijk.nl  
 

 
 

 

http://www.vogelwijk.nl/
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De zaterdag/zondag groep 

De vrijdag/zaterdag groep Foto’s Jeroen Hiemstra 
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 eind juni het overgebleven ooievaartje is geringd? Door een hoogwerker 

werd de kleine ooievaar in een tasje naar beneden gehaald voor het 

ringen, en toen ging het weer omhoog.  

 Werfpop dit jaar plaatsvindt op zondag 14 juli, in de Leidse Hout, dat 

wordt omgevormd tot een professioneel festivalterrein? 

 u wasbakken en badkuipen met vuile randen kan behandelen met een 

doekje met zout? 

Foto’s Jeroen Hiemstra 
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 het strooien van een beetje zout tussen de tuintegels ook goed helpt 

tegen onkruid, of heet water met azijn? 

 water met zoutoplossing ook de leidingen van het koffiezetapparaat 

reinigt?  

 het transport en de dagenlange opslag van verse groenten en 

fruitwaren zorgen voor afbraak van voedingsstoffen van de 

versproducten?  

 de voedingswaarde van gevroren of geconserveerde producten net zo 

goed is als die van verse producten – mits er geen zout of suiker is 

toegevoegd? 

 wijkgenoot professor Bernhard Hommel is gekozen tot lid van de 

Leopoldina (Deutsche Akademie der Wissenschaften)? En dat die 

Academie de oudste natuurwetenschappelijke vereniging ter wereld is, 

gesticht in 1652?  

 er een Arabische stadswandeling in Leiden komt, die start in 

september? 

 begonnen is met de aanvang van de nieuwe bèta-campus omdat de 

faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (natuurkunde, wiskunde, 

biologie, chemie, biofarmacie, informatica, milieu en sterrenkunde) in 

de toekomst gehuisvest wil zijn in één gebouw? En dat alle gebouwen 

verdwijnen behalve de bestaande markante ’schotel’ van het 

Gorleausgebouw? 

 deze verbouwing 10 jaar gaat duren? En dat de investering van ruim 

300 miljoen euro de grootste universitaire vastgoedoperatie in de 438-

jarige geschiedenis van de Universiteit Leiden is? 

 een kwart van de 70+-ers weer zou willen werken, bijvoorbeeld in een 

meer adviserende rol en met de keuzevrijheid hoe ze hun tijd indelen? 

En dat ze in ruil daarvoor genoegen willen nemen met 25% minder 

salaris? (Bron: ‘Grijs is niet zwart-wit: Ambities van 55plus’, 2013) 

 in 2050 driekwart van de wereldbevolking in de stad zal wonen?  

 het servicepunt van de gemeente Leiden, voor allerhande vragen, is te 

bereiken op het vijf-cijferige telefoonnummer 14071? 

 de holte bij de elleboog officieel geen naam heeft, net als het bordje 

waarop je een theezakje legt, en het lipje van een rits? 

 iets waar geen woord voor is een ‘lexicaal gat’ wordt genoemd? 

 de Vogelwijk een subsidie van € 1252,- voor 2013 heeft ontvangen van 

de gemeente Leiden? 

 het jaarlijkse wijkfeest dit jaar plaats vindt op zaterdag 7 september? 

 de deadline voor de volgende Praatvogel valt op 28 september? 

 Mytylschool De Thermiek een wens heeft ingediend bij het RABO 

Wensenfonds? Omdat er geld nodig is om de leerlingen  te kunnen laten 

tuinieren bij Het Zonneveld; geld voor terrastafels voor de rolstoellers, 

tuingereedschap etc?  

 Dat u als Leids publiek kan stemmen op de wens van ‘onze’ wijkschool 

via de site http://www.rabowensenfonds.nl? 

http://www.rabowensenfonds.nl/
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