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De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers en wordt gefinancierd/ 

uitgegeven door de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De Praatvogel komt 4 maal 
per jaar uit en tussentijds komen ook enkele korte Praatvogel-nieuwsflitsen uit. 

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng en teksten. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen. 

 
Bijdragen/ingezonden stukken door wijkbewoners worden enorm op prijs 

gesteld. Deze kunnen worden gestuurd naar redactie@vogelwijk.nl. De 
deadline voor het insturen van tekst voor de komende Praatvogel is: 

1 maart 2015 
 

De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 
www.leiden.vogelwijk.nl 

Foto’s staan op internet en kun je bekijken via: 
www.picasaweb.com/Praatvogel 

 

 
Redactie Praatvogel   

     redactie@vogelwijk.nl 
Elise Bosman   elise-bosman@hotmail.com 

Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com 
Anneke Donker   donkeras@xs4all.nl 

 
 

Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
Ronald Haverman   Mezenstraat 12  tel. 711 46 22  

(voorzitter)    ronald@haverman.com 
Gosse Jensma   Vinkenstraat 8  tel. 517 75 46 

(penningmeester)  hetgos68@gmail.com 
Thera Stam    v.Eijsingapark 10  tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 

Els de Hullu  Leeuwerikstraat 35 tel. 515 76 43 
  elshulfredmul@ziggo.nl 

Cees Meijer  IJsvogelhof 13  tel. 589 28 48 
  cees.meijer@casema.nl 

 
 

Belangrijke contactgegevens 
 Wijkagent Harold Kroep  

 0900-8844  
 https://twitter.com/WijkagentHarold 

 harold.kroep@hollands-midden.politie.nl 
 Vogelnetwerk  

 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 
 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  

 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 

 Geluidshinder Schiphol 
 020-601 55 55 ofwww.bezoekbas.nl 
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Voorwoord 
 

Binnenkort schaatsen we weer op de slootjes van het landje van Bremmer 
hoop ik. Wat is de Vogelwijk toch een mooie wijk die veel te bieden heeft. Wie 

ziet er in deze moderne verstedelijkte tijd nou nog koeien en schapen in de 
buurt voordat hij naar zijn werk of school gaat? Of een ooievaar? Op het 

landje van Bremmer is het allemaal mogelijk, inclusief schaatsen in de winter 
dus. 

 
Vlak naast dat mooie landje ligt het speeltuingebouw. Daar is het ook in de 

winter goed toeven. Er is van alles te doen, vanaf deze winter ook kinder 
Joga! Nieuwjaarsdag wil ik speciaal onder de aandacht brengen omdat we dan 

in de speeltuin van 16.00 tot 18.00 uur de nieuwjaarsborrel hebben. Komt 
allen om je wijkgenoten een mooi jaar te wensen onder het genot van een 

hapje en een drankje. 
 

In deze Praatvogel weer veel wijknieuws: onder andere over de 

deeleconomie, koffieochtenden van het vogelnetwerk, yoga voor kinderen, 
hobbies en Nieuweroord...... Kortom maak snel een beker warme Chocomelk 

en ga eens lekker zitten lezen! 
 

Prettige jaarwisseling en tot op de nieuwjaarsborrel, 
 

 
 

 
Ronald Haverman 

 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Verhuizing en Afscheid 
Beste Wijkbewoners, 
Zoals velen van jullie gezien zullen hebben stond er sinds eind mei een te koop bord in 

onze voortuin. Sindsdien is alles zo snel gegaan en zijn wij na 16 geweldige dierbare 
jaren in de Vogelwijk, sinds 21 november verhuist naar Oegstgeest op slechts 2 

kilometer afstand van ons oude huis. Toch is dit weer een andere “wereld”. 
 
Wij kijken terug op een periode waarin onze kinderen van kleins af aan opgroeiden in 

de Vogelwijk, waar wij zo ontzettend veel contacten hebben opgedaan met zo vele 
wijkgenoten; door school, door het voorbijgaan of doordat de kinderen met elkaar 

speelden, door wijkactiviteiten of anderszins. 
 
Door de jaren heen zijn wij ook actief geweest in de wijk, door het 6 jaar lang 

organiseren van het wijkfeest, het 5 jaar zitting hebben in de wijkraad en de redactie 
van de Praatvogel en het organiseren van activiteiten op kleinere schaal. Hierdoor 

hebben we gezien hoe bijzonder en uniek onze wijk in een drukke omgeving van de 
Randstad is en hebben het hier ontzettend naar onze zin gehad. 
 

Echter de tuin en het huis kregen zijn beperkingen, zeker nadat het voor de 2e keer 
helemaal verbouwd was. Tijd voor een nieuwe uitdaging. 

 
Daarom willen wij jullie heel erg bedanken voor de dierbare 16 jaar die wij in de wijk 
hebben mogen doorbrengen. Helaas kunnen wij dat niet persoonlijk allemaal aan jullie 

doen, dus langs deze weg danken wij jullie en wensen wij jullie alle goeds voor de 
toekomst. 

 
Toch willen wij graag persoonlijk Betty en Bert, Carl en Christien en hun kinderen, 

Paulien en Michiel, Bob en Lobke en hun kinderen, Lydia, Miriam en Evert en hun 
kinderen, Alfons en Kris en hun kinderen, Joep en Monique, Steven en Monique en hun 
kinderen, Hans Dirken, Gosse Jensma, Ilse Guit, Thera Stam, Ronald en Nicole en de 

kinderen, Els de Hullu, Kinderdagverblijf Pimmetje, Evelien Kamstra, Olga en William, 
(juf) Margreet, Judith Boret en Milou en iedereen die we vergeten zijn waarmee we een 

warme band hadden, extra bedanken voor de waardevolle herinneringen aan onze tijd 
hier in de wijk. 
 

Moge de wijk maar zo gezellig en uniek blijven zoals wij haar al die jaren gekend hebben. 
 

Wellicht tot ziens, 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Henriette, Rutger, Maud en Richard Vermeulen 
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Nieuw lid wijkcomité 
Het begon met een bezoek aan een informatieavond van de gemeente over betaald 
parkeren, waar ik wat mensen van ons wijkcomité sprak. En, nog geen paar weken 

verder mag ik mijzelf ineens bestuurslid noemen van deze eerbiedwaardige stichting, 
die naar ik begrijp al bijna veertig jaar bestaat.  

 
Sommige dingen gaan snel. Ik was uitgenodigd 
voor een gesprekje met het bestuur van het 

wijkcomité en dacht in eerste instantie dat het 
vooral over parkeren zou gaan. Ik kwam daar 

ambteloos binnen en een uurtje later al stapte ik 
met een bestuursfunctie weer de deur uit.  
Mede wijkbewoners: ik heb er veel zin in om mij in 

te zetten voor onze mooie wijk én de omgeving. 
 

Ik ben Cees Meijer en woon sinds 2007 in het 
appartementencomplex aan de IJsvogelhof. Ik ben 
getrouwd met Joke en heb een tweeling van 28 

jaar. Mijn dochter maakt mooie dingen als grafisch 
ontwerper en mijn zoon is leraar en geeft onder 

meer geschiedenis en maatschappijleer. 
 
Bring in the Dutch 

In het dagelijks leven ben ik hoofdredacteur van een vaktijdschrift dat over water 
schrijft. Ik werk verder als communicatieadviseur bij een organisatie die de belangen 

van het waterbeheer behartigt bij de ministeries, het Kabinet, de Eerste en Tweede 
Kamer en bij de EU in Brussel. Daar ben ik vooral verantwoordelijk voor de landelijke 
communicatie van de Nederlandse waterschappen. Maar we treden ook buiten onze 

grenzen: dankzij de Nederlandse waterbeheerders wonen wij in de schoonste en 
veiligste delta ter wereld en daar willen veel landen graag van leren. Om die reden 

organiseren wij dat wereldwijd wordt geadviseerd over schoon water en droge voeten. 
In Azië, Afrika, de VS, maar ook in Europa. Toen Somerset in het Verenigd Koninkrijk 

onlangs onder water stond, zei premier Cameron: ‘’bring in the Dutch…” En, dat 
gebeurde… 
 

Bijzonder aan de wijk 
In de zomermaanden brengen Joke en ik veel tijd door op onze boot in Zeeland, waar 

we aan de prachtige Oosterschelde liggen. In de vakanties zeilen we naar ‘’verre’’ 
buitenlanden. Tot voor kort was ik in Leiden bestuurlijk actief en sinds mijn 
bestuurstermijn is afgelopen, heb ik wat meer tijd voor andere dingen. Verder heb ik 

de afgelopen drie jaar in de zomer een meerdaags muziekfestival georganiseerd rond 
de Burcht en bij de Hooglandse kerk. 

 
Wat vind ik nou zo bijzonder aan onze wijk? Natuurlijk de diversiteit en die leuke 
huizen, waarvan er altijd wel ergens één in de steigers staat. Een wijk waar kinderen 

nog gewoon op straat kunnen spelen, zoals het hoort. En, over spelen gesproken, 
natuurlijk de mooiste speeltuin die er bestaat en die ons ook nog eens een geweldig 

uitzicht biedt. Een wijk zo dicht bij de binnenstad, dat wij ’s avonds even naar een 
lekker restaurantje kunnen lopen of een terrasje kunnen pakken. Maar ook dat 
geweldige landgoedje van Endegeest en natuurlijk het Bos van Bosman, waar ik al twee 

keer een ijsvogeltje heb gefotografeerd. En dat bijzondere van onze wijk, zou ik graag 
willen vasthouden. 

 
Cees Meijer 
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Meer Zonnepanelen in de Vogelwijk 
In de vorige Praatvogel heb ik het een en ander geschreven over mijn plannen met 

zonnepanelen op mijn dak aan de Vinkenstraat. Ondertussen heb ik alle benodigde 
materialen in huis, en de plaatsing op het dak is inmiddels begonnen.  

 

 
 

Ik heb gepland om 11 van deze panelen te plaatsen, met een totale capaciteit van 
3025 Wp, op jaarbasis goed voor de levering van omgeveer 2600 Kwh.  

 
In november is er een informatieve bijeenkomst geweest met 10 andere Vogelwijkers 
die ook plannen met zonnepanelen hebben. Het streven is om in het 2e kwartaal 

2015 de installaties geplaatst te hebben. In januari ga ik nog een keer een overlegje 
plannen om met elkaar de voortgang te bespreken.  

 
U bent natuurlijk nog steeds welkom via mijn e-mailadres hetgos68@gmail.com.  
 

Gosse Jensma 

 

Kinderyoga 
Ik ben Dagmar Sjoerdstra en vanaf 5 januari 2015 ga ik kinderyoga geven in 
speeltuin het vogelnest. Er is een les van 15.30 uur tot 16.30 uur en een les van 

16.30 uur tot 17.30 uur.  
De kinderyoga is voor kinderen van 5 jaar tot 12 jaar.  
 

Wat is kinderyoga? 
Kinderyoga is een vorm van bewegen waarbij zowel het lichaam als de geest worden 

aangesproken door oefeningen die gericht zijn op aarden, ademhaling, activering, 
ontspanning, concentratie en zintuigen. Kinderen worden sterker en soepeler door 
yoga. Yoga ondersteunt een goede lichaamshouding, de ontwikkeling van motorische 

vaardigheden, de weerstand en een goede werking van de spieren, organen, klieren 
en bloedsomloop.  

Door middel van de yogaoefeningen groeit ook het lichaamsbewustzijn van kinderen. 
Zij leren hun lichaam te voelen, hun grenzen te voelen en aan te geven, zij 

mailto:hetgos68@gmail.com
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ontwikkelen hun zintuigen en leren zich te ontspannen en zich te uiten. Door het 

contact met zichzelf en hun lichaam groeit het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen 
van de kinderen, waardoor zij 'steviger' de wereld om zich heen tegemoet kunnen 
treden. 

 
Kinderyoga is niet competitief, het gaat er bij kinderyoga nooit om wie de beste is; 

het gaat erom dat jij je eigen best doet. Kinderyoga is voor iedereen, dus alle 
kinderen kunnen meedoen. De groepen zullen niet groter zijn dan 10 kinderen in 
totaal. Op deze manier is er tijd en aandacht voor iedere kind binnen de groep. 

Tijdens de yogales doen we yogahoudingen waarbij, meestal middels een thema of 
verhaal, wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden zijn 

een reis naar de Noordpool, een verhaal uit Afrika of een les die in het teken staat 
van het thema durven. Vaak doen we een spel waarin de concentratie, het geheugen 
en/of de zintuigen centraal staan en is er op speelse wijze aandacht voor de 

ademhaling of het adembewustzijn. We besluiten de les met een 
ontspanningsoefening, liggend op de grond, terwijl we luisteren naar muziek of naar 

een verhaal. 
 
Op de website is meer informatie te vinden. 

www.stapkefoarstapke.nl 

 

Katten kunnen doden maar zijn geen moordenaars 
In de Praatvogel van oktober 2014 maakte een medewijkbewoner geëmotioneerd 
melding van de verdwijning van zijn kanarie gedurende zijn vakantie. Hij vermoedt dat 

de kanarie is meegenomen door een kat, afkomstig uit de achtertuinen van het 
gesloten blok zonder achterom tussen de Merelstraat, de Roodborststraat, de 

Nachtegaal Laan, en de Lijsterstraat. 
Op grond van zijn vermoeden maakt hij zich vervolgens in algemene zin boos over de 
aantasting van de vogelstand door loslopende katten, en roept hij op tot actie tegen 

katten. 
 

Ik kan mij verplaatsen in het verdriet voor het verlies van zijn kanarie, en respecteer 
zijn opwinding over het effect van loslopende katten op de vogelstand. 
De wijze waarop hij zijn oproep tot actie verwoordt, vind ik echter niet verstandig. De 

zinsnede “Ik verklaar bij deze de katten vogelvrij” zou je nog kunnen lezen als een 
woordgrap. De passage “de jacht is geopend” kan volgens mij echter gelezen worden 

als een oproep tot geweld tegen katten. 
 
Ik ga er meteen vanuit, dat dit in het onderhavige geval niet zo is bedoeld, maar er 

lopen tegenwoordig helaas genoeg mensen rond, die een dergelijke oproep letterlijk 
kunnen nemen. Enkele minuten zoeken op het internet laat zien, dat 

kattenmishandeling bijna dagelijks plaatsvindt – vaak op gruwelijke wijze. 
Ook in onze rustige Vogelwijk kan dit plaatsvinden. Zo verdwenen enkele jaren geleden 
gedurende een korte periode katten uitgerekend uit bovengenoemde gesloten 

woonblok. Twee katten zijn pas na dagen zwaargewond teruggevonden. Het zou toch 
vreselijk zijn als een ongenuanceerde oorlogsverklaring tegen katten weer verkeerde 

mensen tot verkeerde daden zou aanzetten. 
 
Alleen mensen kunnen moorden - katten kunnen doden, maar zijn geen moordenaars. 

Als loslopende katten schade aanrichten: spreek niet de katten maar de eigenaren van 
de katten aan. 

 
Ronald Lucardie 
Merelstraat 48 

Tel. 0654664734 

http://www.stapkefoarstapke.nl/
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Woonruimte gezocht 
Wie weet of heeft voor mijn broer (60+) tijdelijk, 2/3 maanden een (bescheiden) 

woonruimte te huur? 
 

Lidwien van de Aarsen-Wenting 
lidwienwenting@gmail.com 

 
 

Beste klimaatstraat van Nederland 
Op maandag 5 januari gaat de tweede fase in van de grootste en gezelligste 
energiebesparingswedstrijd van Nederland: het HIER Klimaatstraatfeest. Buren gaan 
vanaf deze datum gezamenlijk energiebesparende acties uitvoeren in de race om de titel 

Beste Klimaatstraat van Nederland. In Leiden doen al 19 straten mee. De straat die 
landelijk tot en met 31 maart 2015 de meeste energie bespaart en de beste acties 

uitvoert om de buurt te betrekken bij energiebesparing wint 10.000 euro voor een feest 
in de straat. De winnaar wordt half april bekend gemaakt. 
 

Samen zoveel mogelijk energie besparen 
Het HIER Klimaatstraatfeest loopt tijdens het stookseizoen, want in die periode kan de 

meeste energie worden bespaard. Uit onderzoek in opdracht van het HIER 
Klimaatstraatfeest blijkt dat deelnemers waarvan de buren zonnepanelen hebben, vaker 
ook zelf zonnepanelen willen. Er zijn veel meer energiebesparende maatregelen te 

nemen in huis. Zoals isoleren, dubbel glas zetten of een hoogrendementsketel 
aanschaffen. Op kleinere schaal zijn dit bijvoorbeeld vriezer-ontdooi-estafettes, 

tochstrip-tochten of warme-truiendagen.  
 
Bijdrage voor een duurzame woning 

Voor het duurzaam maken van de woning kunnen inwoners een subsidie of lening 
aanvragen vanuit het fonds Investeren in Thuis via: www.leiden.nl/duurzaam De 

gemeente Leiden werkt tijdens het HIER Klimaatstraatfeest samen met EnergiekLeiden, 
zij bieden deelnemers en belangstellenden tips, ondersteuning en advies op het gebied 
van energiebesparing.  

 
Deelname nog mogelijk 

Sinds 10 oktober 2014, de Dag van de Duurzaamheid, hebben de 19 straten zich 
aangemeld via www.klimaatstraatfeest.nl. Deelname kan nog tot en met uiterlijk 1 
februari 2015. Daarna vindt de eerste afvalronde plaats en gaan alleen de 150 beste 

straten door. Na 1 februari kan nog wel worden aangesloten bij een straat die al 
meedoet. Aanmelden kan ook met sportclubs, verenigingen, vriendengroep of familie. 

Hier kan een ‘virtuele straat’ voor worden aangemaakt op de website.  
 

Op 31 maart 2015 eindigt de competitie. Half april wordt bekend welke (virtuele) straat 
de meeste energie heeft bespaard en de beste acties met de buren heeft uitgevoerd. 
 

Voor meer informatie: 
Team Bestuur en Communicatie 

Gemeente Leiden 
071 - 516 50 55 
persvoorlichting@leiden.nl 

mailto:lidwienwenting@gmail.com


10 

Betaald Parkeren, het Vervolg 
Cees Meijer, namens parkeerwerkgroepje 

 

In de vorige Praatvogel hebben jullie kunnen lezen dat er in de loop van 
volgend jaar in onze wijk betaald parkeren wordt ingevoerd. Aanleiding is het 

grote aantal werknemers van instellingen en bedrijven uit de omgeving, dat 
de wijken rond de Leidse binnenstad als gratis parkeerterrein heeft ontdekt. 

Al vroeg in de ochtend cirkelen deze forenzen nerveus door onze straten, 
naarstig op zoek naar een vrije plek. Het doel van het betaald parkeren is de 

parkeeroverlast in de woonwijken tegen te gaan, zodat bewoners dichtbij hun 
huis een parkeerplaats kunnen vinden. 

 

De gemeente zette aanvankelijk fors in met een regeling zoals ook in de 
binnenstad geldt, met een beperkt aantal kraskaarten voor ons bezoek. Deze 

regeling komt er op neer dat je van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 uur 
en 21.00 uur moet betalen. Op zondag is dat tussen 13.00 en 21.00 uur. Op 

feestdagen gelden de gewone tijden en tarieven van de betreffende dag van 
de week. Om het voorzichtig uit te drukken, leidde dat in de betrokken wijken 

tot enige onrust. 
 

Intussen zijn we vier informatieavonden en heel veel individuele reacties 
verder en lijkt het erop dat er toch nog met de gemeente valt te 

onderhandelen. Over het principe van betaald parkeren (of andere 
parkeervormen) is weliswaar geen discussie meer mogelijk, omdat dit is 

vastgelegd in het collegeakkoord, maar er is wel er ruimte voor maatwerk per 
wijk.  

 

Van de vier informatieavonden over betaald parkeren zijn verslagen gemaakt. 
Daarnaast is er een overzicht waarin de vragen en opmerkingen van 

betrokkenen zoveel als mogelijk zijn gebundeld met een reactie namens de 
ambtelijke werkgroep van de gemeente. Zodra er meer bekend is over de 

besluitvorming later dit jaar, worden we hiervan door de gemeente op de 
hoogte gebracht. Wil je deze verslagen hebben en ook verder door de 

gemeente op de hoogte worden gehouden, dan kun je dat melden bij: 
 

Christien Jordaan, projectleider Uitbreiding Parkeerregulering van de 
gemeente Leiden c.jordaan@leiden.nl Kijk ook op www.leiden.nl/parkeerinfo 

of bel telefoonnummer 14 071. 
 

Enquête 
De eerste reacties tijdens de informatieavonden hebben in ieder geval 

opgeleverd dat het college gaat onderzoeken of het tarief voor een 

parkeervergunning voor mantelzorgers gelijk is te stellen aan dat van een 
parkeervergunning voor bewoners, namelijk € 50 per jaar. Ook kijkt het 

college nog naar het aantal te verstrekken kraskaarten voor bezoekers, de 
kosten daarvan en de parkeerduur. 

 

mailto:c.jordaan@leiden.nl
http://www.leiden.nl/parkeerinfo
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Intussen hebben we een ‘’parkeerwerkgroepje Vogelwijk” gevormd, bestaande 

uit Gosse Jensma, Marca van Dijk en Cees Meijer. We hebben dankbaar 
gebruik gemaakt van het aanbod van Kees van den Aarsen, secretaris van de 

speeltuin, om de wensen in de wijk met een enquête te inventariseren en 
naar de gemeente toe te onderbouwen. Dit uiteraard binnen de gestelde 

mogelijkheden. Er waren twee keuzemogelijkheden:  
 

1. Betaald parkeren moet gelden voor de hele wijk en 7 dagen x 24 uur 

(het collegevoorstel) 

2. Betaald parkeren zou zich moeten beperken tot alleen de werkdagen 

van 8.00 tot 17.00 uur  

  

Er was een respons van iets meer dan 50%. Wat statistisch gezien als (zeer) 
representatief mag worden beschouwd. Het resultaat van deze enquête onder 

circa 200 bewoners is als volgt:  
4 bewoners kozen voor optie 1 

96 bewoners kozen voor optie 2  
5  bewoners kozen voor blanco, waarvan drie met de opmerking “tegen 

betaald parkeren” te zijn. 
 

Op basis van deze uitslag heeft het ‘’parkeerwerkgroepje Vogelwijk” een 
reactie naar de gemeente gestuurd, die in het kort op het volgende 

neerkomt:  

 
‘’Stel in het parkeerbeleid van de Vogelwijk vast dat er uitsluitend een 

parkeervergunning van kracht is op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.  
Neem in overweging de vergunningplicht op werkdagen te beperken tot de 

periode van 10.00 tot 15.00 uur, omdat dit waarschijnlijk hetzelfde effect 
heeft’’. 

 
Wordt vervolgd. 
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Nieuws Nieuweroord 
Ruud Stam, namens de werkgroep Nieuweroord 

 
Per 1 april 2015 gaan de studenten Nieuweroord verlaten. De nieuwe studenten 

huisvesting bij de Lammenschans is dan gereed. Het gebouw zal vermoedelijk 
deze zomer gesloopt worden. Maar eerst moeten de vleermuizen, die 

broedplaatsen hebben in het gebouw, hun jongen grootgebracht hebben. 
 

De beraadslagingen over wat er voor in de plaats moet komen lopen nog steeds. 
In de eerste maanden van 2015 zal de gemeenteraad gaan beslissen over een 

kaderbesluit, waarna bouwers plannen kunnen gaan indienen. Thans zitten we 

nog in de fase van de verkenningen voor het kaderbesluit.  
 

Verschillende dingen moeten worden uitgezocht voordat het besluit kan worden 
voorgelegd. Zo lopen er onderzoeken op het gebied van verkeer, 

waterhuishouding, natuur, etc. Bij elk van deze onderzoeken is de werkgroep 
Nieuweroord betrokken en hebben we onze inbreng kunnen leveren. Veel van 

deze onderzoeken zijn uitbesteed aan externe bureaus en ook daar hebben we 
bij de opdrachtverstrekking meegepraat.  

 
Het is nu wachten op de uitwerking van de onderzoeken en van het 

kaderbesluit. Ook daarin zullen we onze inbreng proberen te leveren. Uiteraard 
zal het niet zo zijn dat de werkgroep al haar wensen gehonoreerd zal zien, maar 

we hopen op een goed kader voor de bouw van een nieuw 
appartementencomplex met levensduur bestendige woningen op het huidige 

grondvlak van Nieuweroord dat past in de omgeving. 

 
Dit voorjaar wil de gemeente weer een voorlichting/inspraakavond organiser-

en. Wanneer is nog niet bekend. 
 

Zodra er meer richtinggevende berichten zijn zullen wij die met u communice-
ren. 
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Delen is het nieuwe hebben 
Ronald Haverman 
 

In de serie “deeleconomie” die al een paar keer in de Praatvogel verschijnt dit 
keer aandacht voor het verschil tussen het echte delen en commerciële 

partijen die daar geld aan willen verdienen.  
 

Misschien hebben sommige van jullie de uitzending van Tegenlicht wel gezien, 
waar het ging over de huisjes-verhuursite AIRBNB die tot 20% commissie 

opstrijkt. Of Uber, de taxi concurrent die de huidige taxi bestuurders tot 
wanhoop drijft. Uber-pop is een service waar bij iedereen zich als (taxi) 

chauffeur kan opwerpen in zijn eigen auto. Interessant, maar verboden in 
Nederland. De ene na de andere rechtszaak, want Uber-pop gaat gewoon 

door in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Spannende ontwikkelingen. Het 
bedrijf Uber is is de lachende derde: het is inmiddels 17 miljard dollar waard!  

 
Deze grootse meeslepende en commerciële ontwikkelingen staan in schril 

contrast met het echte delen zoals dat op het niveau van onze wijk al 

plaatsvindt. Zo ruilen mensen boeken en lenen elkaars spullen zoals ladder en 
boormachine. Onderling autodelen gaat ook goed in de Vogelwijk. Diverse 

gezinnen delen al jaren onderling auto’s. Onlangs leende ik de auto van Dick 
de Vos (via MyWheels) en dat beviel prima. 

 
Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. De sharing economy zal enorm blijven 

groeien. Dat is mooi, want delen is goed: het zorgt dat we veel minder spullen 
nodig hebben en dat we bewustere keuzes maken. Persoonlijk vind ik het 

spannend hoe bij dit nieuwe delen commerciële belangen en idealen van 
invloed zullen zijn. We zullen het zien in 2015!  
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Mijn Hobby…  
Sophie Rogmans 

 
Mijn hobby is de Zeeverkenners de Paulus.  

 
De Paulus is een scoutinggroep in Leiden, vlakbij de Vogelwijk 

(Marienpoelstraat, naast het Bonaventuracollege). De zeeverkenners gaan 
iedere zomer zeilen en in de winter gaan we de boten onderhouden. Het is 

iedere zondag van 9:00 tot 17:00.  
 

 
 

In de zomer gaan we elke zondag zeilen en spelen we spellen op het water en 
op het land. We zijn met een hele gezellige groep jongens en meiden van 11 

tot 18 jaar. In de zomervakantie ga je lekker op kamp ergens in Nederland en 
maak je heel veel leuke dingen mee. Ook zijn er kleine kampen. 

 
 

 
In de winter onderhouden we de boten en ben je lekker met 

je handen bezig. Ook doen we tussendoor spellen. De sfeer is 
altijd heel gezellig omdat er leuke mensen bij zitten.  
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De Paulusgroep heeft ook een welpengroep, voor kinderen van 7 tot 11 jaar. 

De welpen komen elke zondagmiddag bij elkaar en spelen meestal op het 
land. Ook de welpen gaan in de zomer op kamp. 

 

 
 
De verkenners en de welpengroep hebben een enthousiaste leiding. Zowel bij 

de welpen als de zeeverkenners kunnen kinderen altijd een dagje meedoen.  
De Paulus heeft ook een website : www.paulusgroep.net  
 

 

 

  

http://www.paulusgroep.net/
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Nieuwe rubriek: Vrijwilliger bij… 
Redactie 

 
Veel Vogelwijkers zijn vrijwilliger bij verschillende Leidse, regionale en nationale 

organisaties en instellingen. Andere wijkgenoten overwegen misschien om 
vrijwilligerswerk op zich te nemen maar weten niet goed waar te beginnen. Het 

lijkt ons in elk geval interessant om te zien en te lezen voor welke goede doelen 
de mensen in onze buurt zich belangeloos inzetten. 

 
Doet u vrijwilligerswerk en zoekt u collega’s, of vindt u het misschien gewoon 

leuk om erover te vertellen dan kunt u uw verhaal mailen naar 

redactie@vogelwijk.nl. 
 

Hierna kunt u al de eerste bijdrage uit deze rubriek lezen. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vrijwilliger bij… 
het Nationaal Spoorwegmuseum 

Theo Gijzenij 
 

Op circa 10 minuten fietsen van onze buurt, hooguit een kwartier, ligt het 
Nationaal Smalspoor Museum. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal van 

onze mede buurtbewoners daar al eens is geweest. Ik ben er zelf al een paar 

jaar conducteur en nu ook suppoost in het binnen-museum, en ik zie met 
name iets oudere, maar nog oh zo fitte mensen, met hun kleinkinderen (de 

ouders zijn tijdens de vakanties natuurlijk veel te druk met werken). En als ik 
dan een praatje maak, dan zijn niet alleen de kinderen enthousiast, maar die 

ouderen wellicht nog meer. 
 

mailto:redactie@vogelwijk.nl
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In het binnen-museum is van alles te beleven: meerdere miniaturen van 

emplacementen., maar wel met echt rijdende treintjes; meerdere soorten 
rijtuigen, allerhande materialen, prachtig gerestaureerde locomotieven, 

sommige blinkend van gepoetste koper, zo’ n stuk of 6 videoschermen, met 
uiteenlopende filmpjes. Ik stop want anders zou ik alles verklappen, en dat is 

niet de bedoeling. 
 

Voor dat je op het terrein komt en dus ook in het binnen-museum, kom je 

binnen via een hartstikke leuk stationsgebouwtje. Het is een exacte kopie van 
het stationsgebouw uit Gorssel, wat qua spoor deel uit maakte van de 

bekende Geldersche Tramwegen. Ik vind het een hele knappe prestatie van 
zo’n team van allemaal vrijwilligers (ruim 100) om zo’n gebouw helemaal zelf 

neer te zetten. 
 

Als u eenmaal binnen bent kunt u i.p.v. naar het binnen-museum ook eerst 
naar de stoom loods; daar staan een aantal exemplaren, en iedereen van 

jong tot oud vindt dat prachtig. Dat geldt ook voor de rijtuigen loods, waar 
ook nog een rijtuig staat wat als postwagon is gebruikt. Eigenlijk is er te veel 

om op te noemen.  
 

Hoogtepunten zijn natuurlijk de twee treinreizen. De ene, met echte stoom, 
gaat rechts om het Valkenburgse meer, naar de Wassenaarse wetering 

(ongeveer halverwege) Dan moet de locomotief van de ene kant naar de 

andere kant van de rijtuigen (rangeren) en dat wil er als stukje amusement 
ook wel in. Terug op het station gaat u gewoon weer verder met alles te 

bekijken waar u gebleven was. 
 

In het stationsgebouw is ook wat eten en drinken te krijgen, of u kunt ook 
wat lunchen bij het naast ons geleden restaurant de Tender. Van gezonde 

kost tot ongezonde, maar oh zo heerlijk hamburgers e.d. Met uw kaartje in de 
hand loopt u daarna gewoon weer via het station naar binnen.  

 
Dan is er nog een tweede treinritje, naar de Valkenburgse remise , die gaat 

om de andere kant van het meer. Dat ritje gaat op leuke open groen 
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geschilderde balkjes, wat vroeger kiepkarren waren, een hele aparte ervaring. 

Een kijkje binnen in de remise, is ook apart; daar ligt nog zeker voor tig jaren 
werk, wat allemaal ligt te wachten om onder handen genomen te worden. 

 

 

Vrijwilligers gezocht 
En dat laatste is ook een belangrijk aspect van onze vereniging. Veel van die 

vrijwilligers zijn ook bezig met het restaureren. Een beetje plastisch 
voorgesteld: een man of vier of 5 slaan de handen ineen en zeggen: okay we 

gaan dat project onder handen nemen; en in een vriendensfeer gaan ze er 
tegen aan, en een jaar of anderhalf jaar later is het project klaar en hebben 

we er weer iets bijzonders en heel moois bij. Zo’n groepje leden kan bestaan 
uit alle leeftijden; niet iedereen is met pensioen, maar een behoorlijk aantal 

wel.  

 
In plaats van maar steeds te moeten stofzuigen, en mee te moeten naar de 

markt, is dit toch veel aantrekkelijker. Wat denkt u dat het voor enorme 
voldoening geeft voor die mannen als ze weer zo iets prachtigs hebben 

klaargestoomd. 
 

We kunnen eigenlijk iedereen gebruiken, of u nu goed bent in plaatbewerking, 
hydraulisch zaken, meestertimmerman of zijn hulpje, alles is goed. 

 
Er wordt gewerkt op de dinsdag, de donderdag en de zaterdag. Loopt gewoon 

maar een keertje binnen, en vraag maar naar Peter van der Oever Sr of een 
van de andere die je meer informatie kunnen geven. Ik vind nog steeds mijn 

draai als suppoost en conducteur. 
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Kennismaking met de Wijkagent 
Wim Gertenaar en Thera Stam 

 
Kennismakingsgesprek met de wijkagent van de Vogelwijk, 

waakzaam en dienstbaar. 
Op de derde donderdag van de maand november was het weer koffieochtend 

in de speeltuin. Deze keer was er door het Vogelnetwerk een kennismaking 
met de wijkagent Harold Kroep georganiseerd.  

Zowel “onze” wijkagent als bewoners van de Vogelwijk hadden (elkaar) veel 
te vertellen. Vanuit de bewoners kwamen vragen over parkeeroverlast op 

concrete plekken in de wijk, over onveilige situaties en wie moet je 

aanspreken. Vanuit de wijkagent werd duidelijk dat hij een breed en 
afgebakend takenpakket heeft ten dienste van de wijk en dat bewoners ook 

zelf een rol hebben in het behoud van een veilige en prettige woonomgeving.  
Helemaal van ons is de wijkagent (helaas) niet, hij heeft nog twee wijken aan 

de zeezijde (Houtkwartier, Raadsherenbuurt) van het station tot zijn 
taakgebied. In deze wijken wonen ongeveer 4.000 mensen. Daarnaast 

bezoeken veel mensen dit gebied voor hun opleiding, het ziekenhuis of hun 
werk. Reeds vijf jaar houdt Harold Kroep dagelijks het reilen en zeilen in deze 

wijken scherp in de gaten. 
 

Wat kan de wijkagent voor ons doen? 
Tot het takenpakket van de wijkagent hoort o.a. informeren, adviseren en 

optreden. Niet het invoeren van het parkeerbeleid. Dit is een 
verantwoordelijkheid van het College van B&W en de gemeenteraad. Ook is 

de wijkagent niet de aangewezene voor het handhaven van het parkeerbeleid. 

Dit doet de parkeerpolitie. Wel houdt hij contact met de afdeling Handhaving. 
 

 Het aspect informeren 

Mede door wijkbewoners en contactpersonen te informeren over zijn 
werkzaamheden in en voor de wijk kan de wijkagent zijn waakzame - & 

dienstverlenende rol invullen. Harold Kroep onderhoudt in zijn werkgebied 
contacten met diverse bedrijven en instanties. Deze kennismaking is hiervan 

ook een voorbeeld en zal niet op zichzelf staan. Begin volgend jaar, mogelijk 
op de wijkjaarvergadering op 3 maart, komt hij terug. Naast meegebrachte 

folders (o.m. over inbraakpreventie en het belang van een meterkastkaart) 
zijn twee posters met praktische informatie opgehangen in het muurkastje 

aan de Lijsterstraat aan de kant van de Rijnsburgerweg. De informatie-

uitwisseling is geen eenrichtingsverkeer. Harold Kroep benadrukte dat de 
bewoners op hun beurt bij klachten cq. verdachte zaken (sneller) de politie 

moeten informeren.  
 

Betreft het geen acute zaak dan moet gebeld worden naar 0900-8844. In 
geval van een acute kwestie moet altijd 112 worden gebeld. En mocht er door 

de politie niet direct gereageerd worden op 0900-8844-meldingen dan krijgt 
de wijkagent (in dit geval hijzelf) uiteraard deze meldingen wel te zien.  
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 Het aspect adviseren 

Informeren gaat vaak over in adviseren. In het kennismakingsgesprek wees 

Harold Kroep op het risico van babbeltrucs aan de voordeur. Misschien 
onvriendelijk ogend, maar de deur op een haakje kan preventief werken. Het 

afschermen van pinnen in de winkel (kwaadwillenden zijn goed in staat de 
codes die worden ingetikt te “lezen” op afstand) , geen pincode op papiertje 

bij bankpas bewaren, zelfs niet te veel krediet op de rekening courant zijn tips 
die helpen oplichting te bemoeilijken. 

Een nuttig advies voor een noodsituatie: hang een briefje in de meterkast met 
contactpersonen en telefoonnummers die kunnen worden gebeld.  

 

 Het aspect optreden 

De problemen zijn divers en per wijk verschillend. Het voorkomen van 
onveilige situaties door het snoeien van groen in het Bos van Bosman, het 

oppakken van ongewenste personen in openbare gebouwen en plaatsen zijn 
acties die in zijn werkgebied voorkomen. 

 
Wat komt zoal terug in zijn dagelijks werk? 

Naast verkeersoverlast en sociale problematiek als een zwervend bestaand 
wordt onze wijkagent geconfronteerd met relationele problemen in buurt, 

gezin en op school, exhibionistisch gedrag en drugsproblemen. 
 

Inbraakproblemen doen zich gelukkig op dit moment nagenoeg niet voor in 
zijn werkgebied. Wel blijft een goede inbraakpreventie geboden alsmede de 

oplettendheid van de buurtbewoners zelf. Ziet u verdachte personen lopen / 
rijden in de buurt bel dan de politie. 

 

Al met al een informatieve en nuttige kennismaking met onze wijkagent 
Harold Kroep!  

 
Samen moeten we het doen! 
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De adviezen van de wijkagent op en rijtje : 

Voorkom inbraken! Hoewel inbraakproblemen zich de laatste tijd gelukkig 
weinig voordoen blijft een goede inbraakpreventie geboden. In het 

genoemde muurkastje aan de Lijsterstraat aan de kant van de 
Rijnsburgerweg zijn posters met praktische informatie over dit onderwerp 

opgehangen. Lees ook de folder “Hoe voorkomt u een inbraak in uw 
woning?”  

Kijk altijd wie er voor de deur staat als er gebeld wordt! Doe de deur 
niet open voor onbekenden. Vooral niet als het donker is. Laat vrienden en 

bekenden altijd even bellen vlak voordat ze op bezoek komen. Als u niet 
kunt zien wie er voor de deur staat zorg dan voor een haakje op de deur 

waardoor deze slecht op een kiertje open kan. Of sta mensen vanaf de 1e 

verdieping te woord! 
Lees ook de folder “Wat doet u als er een onbekende voor de deur staat?” 

Doe geen zaken aan de deur! U kent ze wel. De stroopwafelverkopers, 
scharenslijpers, schoorsteenvegers e.d. Doe geen zaken met ze. Ook al 

tonen een legitimatiebewijs. Deze bewijzen zijn makkelijk zelf te maken en 
stellen dus niet veel voor. Bel de politie als u het niet vertrouwt. 

Laat nooit onbekenden binnen! Men probeert binnen te komen met 
smoesjes zoals ‘Mag ik even bellen?’ of ‘Zou ik even gebruik mogen maken 

van het toilet?’ of ‘Ik ben verderop in de straat komen wonen… mag ik even 
bellen bij u’ Dat zijn babbeltrucs. Voor u het weet zijn ze er vandoor met 

geld en andere kostbaarheden. Bel de politie.  

Draai alle deuren op slot! ’s Nachts maar ook al gaat u maar heel 

eventjes weg.  

Zorg ervoor dat niemand kan zien wat u intoetst bij de pinautomaat! 

Scherm goed af wat u intoetst! Let op de mensen in uw omgeving. Kwaad 

willenden zijn goed in staat de codes die worden ingetikt van afstand te 
“lezen”.  

Bewaar uw pinpasje n de bijbehorend code op verschillende 
plaatsen! Beter is het om uw pincode(s) uit het hoofd te kennen. Lukt dat 

niet, maak dan een briefje waarin uw pincode in de tekst verstopt zit. 

Zorg dat er niet te veel krediet op de rekening courant staat! U bent 

dan niet al te veel kwijt als het iemand lukt ongevraagd geld van uw 
rekening op te nemen.  

Hang een meterkastkaart in de meterkast! Deze zijn verkrijgbaar bij de 
politie. Daarop schrijft u de namen en telefoonnummers van 

contactpersonen die kunnen worden gebeld in het geval van een 
noodsituatie. 

 



24 

Koffieochtend Vogelnetwerk 

Rob van Leeuwen & Nel Bennebroek 
 
Donderdag 16 oktober 2014 was er weer een koffie-ontmoetings-ochtend in 

het “Vogelnest”.  
 

Aan de hand van een uitgereikt schema vertelde de SCEN-arts Rob van 
Leeuwen aan circa 15 belangstellenden wat zijn rol kan zijn in de laatste fase 

van ons leven, althans als er sprake is van (een wens tot) euthanasie…. 
Kort gezegd komt het erop neer dat de SCEN-arts de taak heeft de 

zorgvuldigheidseisen die de wet stelt aan het al dan niet toepassen van 

euthanasie, te toetsen. D.w.z. beoordelen of daaraan voldaan wordt. De 
zorgvuldigheidseisen zijn: 

1. De patiënt moet vrijwillig een verzoek doen om euthanasie 
2. De patiënt moet wilsbekwaam zijn 

3. Er moet sprake zijn van uitzichtloos lijden 
4. Het lijden moet ondraaglijk zijn 

5. De patiënt moet inzicht hebben in de eigen situatie 
6. Er mag geen andere, redelijke oplossing bestaan voor de patiënt 

 
Over al deze punten is heel wat te zeggen, en er ontspon zich dan ook snel 

een levendige discussie onder de aanwezigen. Het ligt voor de hand dat de 
patiënt vrijwillig een verzoek moet doen, maar wat als bijvoorbeeld de familie 

oneigenlijke druk uitoefent om een einde aan het leven te maken? Ook de eis 
tot wilsbekwaamheid lijkt logisch. Maar dat betekent wel dat een comateuze 

patiënt niet in aanmerking komt, net als een diep demente patiënt die geen 

uiting meer kan geven aan zijn/haar wil. Dit punt leidde tot een flinke 
discussie. De oplossing ligt in een goede relatie en regelmatig contact met de 

huisarts, die het proces van dementie vastlegt in het medische dossier en zo 
samen met de patiënt op enig moment tot de conclusie kan komen dat er 

sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. 
 

Doorgaans is de uitzichtloosheid van het lijden niet moeilijk te beoordelen. 
Het betreft meestal mensen met kanker in een eindstadium. Maar zoals 

gezegd, bij demente mensen en ook bij psychiatrische patiënten kan het 
moeilijk zijn dit vast te stellen. Bij deze laatste categorie is altijd het oordeel 

van een tweede psychiater (naast degene die behandelt) noodzakelijk. 
Ondraaglijkheid is het moeilijkst om te beoordelen. Dit is altijd subjectief en 

wisselt natuurlijk sterk per persoon. Als richtlijn neemt de SCEN-arts dat de 
ondraaglijkheid ook voor hem/haar invoelbaar moet zijn. Maar SCEN-artsen 

zijn ook maar mensen, dus over dit item kan nog weleens discussie ontstaan. 

Inzicht hebben in de eigen situatie betekent dat de SCEN-arts zich ervan moet 
vergewissen dat de patiënt begrijpt in welke toestand hij/zij verkeert, inzicht 

heeft in het eigen ziekteproces. 
 

Tot slot moet duidelijk zijn dat er geen andere oplossing bestaat voor de 
patiënt, oplossingen in de sfeer van toch nog behandelmogelijkheden, maar 
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ook in de sfeer van bijvoorbeeld een betere pijnstilling of mogelijk palliatieve 

sedatie (het constant in slaap brengen van de patiënt). 
In het tweede deel van zijn verhaal, beschreef Rob de werkwijze indien er een 

verzoek tot euthanasie wordt gedaan. Puntsgewijs gaat dit als volgt: 
 

1. De behandelend arts (meestal de huisarts) doet een verzoek om 
consultatie. 

2. De SCEN-arts overlegt met de behandelend arts en krijgt het medisch 
dossier. 

3. De SCEN-arts bezoekt de patiënt en bespreekt daarbij al de boven 
genoemde punten. 

4. De SCEN-arts rapporteert aan de aanvragende arts en geeft een advies 
inzake het al dan niet voldoen aan de toetsingscriteria bij de betreffende 

patiënt. 
5. Daarna volgt al dan niet euthanasie. 

6. Na de euthanasie wordt altijd de gemeentelijk lijkschouwer 

ingeschakeld. 
7. De lijkschouwer overlegt met de officier van justitie of het lichaam vrij 

gegeven mag worden. 
8. Tenslotte gaat het gehele dossier van de patiënt naar de 

toetsingscommissie die (achteraf) beoordeelt of voldaan is aan de 
normen die de wet stelt. 

 
Tot slot nog een paar getallen. De laatste jaren is er sprake van een flinke 

toename van toepassen van euthanasie, jaarlijks stijgt dit aantal met circa 
15%. In 2013 zijn ruim 4.800 gevallen van euthanasie gemeld bij de 

toetsingscommissie. Slechts in vijf gevallen bleek de commissie twijfels te 
hebben over het al dan niet juist toepassen van de wettelijke normen.  

Het aantal gevallen waarbij sprake is van dementie of psychiatrisch lijden was 
in 2013 respectievelijk 97 en 42. Nog maar kleine aantallen, maar ook hier 

zien we in vergelijking met voorgaande jaren een scherpe stijging.  

 
Voldaan en met de wetenschap dat alles, indien noodzakelijk, dan zeer 

zorgvuldig bekeken zal worden, gingen de aanwezigen naar huis. Hopende dat 
men de SCEN-arts nooit nodig zal hebben. Maar ja, wie heeft dat voor het 

zeggen….? 
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Wist u dat... 
 

 nylon (onder meer in textiel, tandenborstels en klittenband) op enorme 
schaal wordt geproduceerd met veel schadelijke bijproducten? Maar dat 

Leidse wetenschappers hebben ontdekt dat het mogelijk is om 
milieuvriendelijk nylon te maken uit afvalhout? 

 
 Intratuin het alle bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen uit de 

winkel gaat halen? En ervoor wil zorgen dat binnen zes jaar alle planten 
in het tuincentrum chemicaliën-vrij zijn? 

 
 Een spin aanzienlijke ravage heeft veroorzaakt in Ypenburg? Omdat dit 

beestje huisde in een auto van een vrouw die daarvan zó schrok dat zij 
een tegenligger ramde, waarna een derde bestuurder er bovenop botste? 

 
 in een supermarkt in Scheveningen een vogelspin tussen het brood zat? 

 

 maar dat het nog veel erger kan met spinnen? Want in Brazilië daalde, in 
2013, een spinnenregen neer op de stad van Santo Antonio da Platina, 

Paraná, waarbij uit de hemel honderdduizenden giftige spinnen vielen. 
 

 een schoteltje azijn de spinnen verjaagt (en ze dan toch blijven leven)? 
 

 de Spoedeisende Hulp (SEH) in het LUMC een andere opzet krijgt, waarbij 
de huisartsenpost letterlijk vòòr de Spoedeisende Hulp komt? De huisarts 

zal zorg dragen voor de eerste verdeling van (acute) patiënten terwijl de 
huisartsenpost wel gebruik kan (blijven) maken van de 

ziekenhuisfaciliteiten. Maar eerst dient er stevig verbouwd te worden.  
 

 als u aardappels kookt zonder zout zij dan eerder gaar zijn? En dat een 
klontje boter tijdens het koken eveneens de aardappels sneller doet 

garen? 

 
 te zoute ansjovis goed eetbaar wordt als de vis een tijdje in wat melk ligt? 

 
 Leidenaren vroeger ook Blauwmutsen werden genoemd vanwege hun 

blauwe hoofdzweren als de pest weer eens door de stad waarde? 
 

 de parkeerplaatsen tegenover de mytylschool zijn voorzien van 
zogeheten splitplaten, ook wel grasplaten of grindplaten genoemd? En 

dat we het dan hebben over een kunststofplaat met een 
honingraatprofiel, die wordt gebruikt onder parkeerplaatsen en opritten 

met grind en split? 
 

 deze splitplaten groener zijn dan standaardparkeerplaatsen omdat kleine 
diertjes hieronder veilig kunnen scharrelen, en er ook sprake is van meer 

CO2-opname? 
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 de bloembollen nog maar net in de grond zitten en de voorbereidingen 

voor de 68e editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek al in volle 
gang zijn? En dat de organisatie naarstig op zoek is naar extra 

praalwagens? 
 

 het Bloemencorso op zaterdag 25 april 2015 door de Bollenstreek rijdt 
met als thema ‘200 jaar Koninkrijk’? 

 
 restaurant De Beukenhof definitief haar deuren heeft moeten sluiten? En 

dat ook het kleine zusje Koetjes en Kalfjes failliet is? 
 

 de bewoners van Wijckerslooth en Rustenborgh sinds 5 december een 
nieuwe jeu-de-boulesbaan hebben? Maar dat ze best onze baan hadden 

kunnen krijgen omdat die toch maar staat te verpieteren? 
 

 omstreeks de jaren '20 van de vorige eeuw voor de eerste maal een 

spouwmuur werd toegepast: twee halfsteens muurtjes met een open 
ruimte ertussen (spouw) bedoeld voor de afvoer van vocht en ter 

bescherming van het binnenklimaat? Maar dat tegen het midden van de 
jaren '70 onderkend werd dat een niet-geïsoleerde spouwmuur voor 

koude en vocht zorgt (waarna in het Bouwbesluit de verplichting werd 
opgenomen dat bij nieuw te bouwen woningen de spouwmuur geïsoleerd 

diende te worden)? 
 

 studenten van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Hogeschool 
Rotterdam uitdachten dat landmijnen kunnen worden opgespoord met 

een bacterie die chemicaliën kan detecteren die uit een landmijn lekken? 
En dat zij hiermee een gouden medaille voor 'best microfluidics project' 

hebben gewonnen? 
 

 het Gortergebouw aan de Wassenaarseweg zijn naam dankt aan prof. dr. 

Evert Gorter (1881-1954), de eerste docent kindergeneeskunde in 
Leiden? En dat deze arts nauw betrokken was bij de bouw voor het 

Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg (het latere TNO)? 
 

 de TNO-ers die voorheen werkten in dat Gortergebouw tegenwoordig hun 
arbeid verrichten aan de Schipholweg? 

 
 onze voeten wel 500.000 zweetklieren bevatten die iedere dag een halve 

liter zweet produceren en dat het dagelijks verschonen van sokken dus 
geen overbodige luxe is? 

 
 als de bomen tweemaal bloeien, we een strenge winter kunnen 

verwachten? 
 

 sneeuw in februari de beste bemesting is? 

 
 ook begin 2015, op 1 januari, weer een Nieuwjaarsreceptie zal zijn voor 

ALLE Vogelwijkers in het Vogelennest vanaf 16:00?  
 

http://www.omroepwest.nl/nieuws/03-05-2014/volg-hier-het-bloemencorso-van-de-bollenstreek
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Agenda 
 

 1 januari  Nieuwjaarsborrel in het speeltuingebouw 16:00-18:00 
 

 3 maart  Jaarvergadering Wijkcomité 
 

 6 september Vogelwijkfeest vanaf 16:00 
 

 Elke 3e donderdag van de maand Vogelnetwerkcafé 
 

 
 

 

Sneeuw 
 

De sneeuw is te wit om in te lopen. 

Alleen een dier, met fijne hoeven 
en lichte tred, zou ’t mogen, 

om onder de beladen bomen 
op de bedolven grond zijn weg te zoeken. 

Het zou de stilte nog verhogen. 
 

Alleen een vogel die de winter 
verhindert met zijn hese schreeuw 

in louter onschuld te verzinken, 
opvliegend uit het hart der stilte, 

zou nu de hemel uitrust van het bloeden, 
de ruimte mogen laten klinken. 

 
 

De vier jaargetijden;  

 
Adriaan Morriën 

 

 

 
 

 

De Redactie wenst u een gelukkig nieuw jaar toe. 


