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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: 

4 december 2014 
 

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)  hetgos2@kpnplanet.nl 
Richard Vermeulen  Lijsterstraat 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   Roodborststraat 40 tel. 06 212 65 348 
  ilse67@hotmail.com 

Els de Hullu  Leeuwerikstraat 35 
  ajmulder@ision.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 
 

Het was fantastisch om zoveel wijkgenoten te ontmoeten op het jaarlijkse 
wijkfeest. Veel bekende gezichten en ... ook altijd weer nieuwe gezichten. Ook 

veel mensen die je wel herkent omdat je elkaar tegenkomt in de wijk, maar die 
je (nog) niet echt kent. Het wijkfeest is dan een prima moment voor een nadere 

kennismaking. 
 

Dit jaar was het eten iets anders aangepakt. We wilden het meer een activiteit 
van velen voor velen maken. Jonathan gaf hier al heel lekker invulling aan met 

de vele sushi’s die hij maakte. Voor volgend jaar hopen we nog meer mensen 
te stimuleren en nog meer culinaire variëteit te hebben. 

Er gebeurd veel in wijk om elkaar te ontmoeten, want als u dit leest is het 
repaircafé al weer geweest. 

 
Het schoonmaken van het Bos van Bosman en natuurlijk na afloop 

pannenkoeken eten staat al weer op het programma voor de herfstvakantie. En 

op nieuwjaarsdag drinken we ook een borrel met elkaar in het speeltuingebouw. 
 

Iets heel anders wat onze wijk raakt is het parkeerbeleid van de gemeenten. 
Voor jullie het weten wonen we met zijn allen in een “Blauwe zone” met of 

zonder kraskaarten voor je bezoekers. En dan hebben we natuurlijk nog de 
bouwplannen voor het Bos van Bosman, de gemeente is ook dat weer aan het 

oprakelen. 
 

Over veel van deze onderwerpen kun je meer lezen in de Praatvogel.  
Ik wens jullie veel leesplezier, een mooi najaar! 

 
Tot snel in de wijk! 

 
 

 

Ronald Haverman 
 

Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Vogelwijn 
Afgelopen jaar heb ik vogelwijn gemaakt, die jullie konden proeven bij de 
nieuwjaarsreceptie; een daverend succes. 

Ik wil dat deze herfst weer doen als in oktober de druiven rijp en zoet zijn. Daarom 
verzoek ik een ieder die zijn druiven beschikbaar stelt om mij te mailen: 

cor.roodbergen@gmail.com 
 
Om lekker zoete druiven te krijgen is het goed om nu een deel van de bladeren en de 

uitlopers te verwijderen, zodat de druiven in de zon kunnen rijpen. 
 

Ik zal aangeven wanneer het een goed moment is om te plukken. Als geoogst is, 
kunnen de kinderen uit de wijk met blote voeten de druiven pletten. Daarna zal ik ze 
laten gisten en vogelwijn maken voor volgend jaar.  

Wie nog geen druivelaar heeft, kan het beste een blauwe druif aan de zuidkant tegen 
het huis plaatsen. Doen, je kunt het. 

 
Cor Roodbergen 

 

Het Leger des Heils zoekt collectanten 
 

De landelijke collecte van het Leger des Heils vindt plaats in de week van 24 tot en met 
29 november 2014. De opbrengst van de collecte is bedoeld om eenzaamheid te 
bestrijden en kwetsbare mensen bij de samenleving te blijven betrekken. 

 
Samenleven doe je dus niet alleen 

De samenleving verandert. We individualiseren, de overheid trekt zich terug, burgers 
worden steeds meer teruggeworpen op zichzelf. Je moet jezelf kunnen redden. Maar 
dat lukt niet iedereen, zeker niet in de crisis. Bovendien voelen steeds meer mensen 

zich eenzaam. 12% van de Nederlanders heeft geen vrienden. En als je dan ziek wordt, 
je baan verliest of je huur niet meer kunt betalen. Wat dan? 

 
Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in problemen. Dat is 
belangrijk werk, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom stimuleren we 

iedereen om samen te werken aan een gezonder sociaal leefklimaat. Voor deze 
projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven krijgt het Leger des Heils geen 

subsidie. Daarom organiseert het Leger des Heils een collecte onder de noemer 
‘Samenleven doe je dus niet alleen’. 
 

Collecteren doen we ook niet alleen 
In Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Rijnsburg en Katwijk 

heeft het Leger des Heils nog een groot tekort aan mensen die kunnen helpen met 
collecteren. Wilt u een of meer avonden collecteren bij u in de buurt, of wilt u de collecte 
bij u in de buurt coördineren? Meld u dan nu aan bij het korps in Leiden:  

 
Email: LdHLeiden@gmail.com  

twitter @LdHLeiden of internet: 
http://www.legerdesheils.nl/collecte. Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld. 

mailto:cor.roodbergen@gmail.com
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Wie is de moordenaar? 
 
Tijdens onze vakantie is onze kanarie verdwenen. Wij vermoeden dat een kat, via de 

koelkast op of tegen de kooi is gesprongen. De kooi lag open op de grond zonder kanarie. 
De kat kon via een bovenraam naar binnen. Wij wonen op Merelstraat 30, dus de kat 

kwam via de achtertuinen tussen de Merelstraat, de Roodborststraat, de Nachtegaal 
Laan en de Lijsterstraat. Het is een gesloten blok zonder achterom.  
 

Aangezien wij in de Vogelwijk wonen, vond ik het al erg dat de katten op vogels jagen. 
In het voorjaar zijn er veel vogels en in de herfst zijn ze op(gegeten). Maar dat een kat 

zich aan onze kanarie heeft vergrepen, vinden wij vreselijk. De kanarie was al meer dan 
10 jaar en hij kon prachtig fluiten.  
 

Wiens kat is de dader. Ik verklaar bij deze de katten vogelvrij, de jacht is geopend.  

 
Cor Roodbergen  
Merelstraat 30, tel. 5153998 

 

Te verbeteren punten van de oorspronkelijke huizen: 
 
Dakgoten 

Een deel van de dakgoten heeft aan de binnenkant een lagere rand dan aan de 
buitenkant. Bij overstroming van de dakgoot, bij zeer hevige regen of bij verstopte 

afvoer, loopt het water naar binnen. Het water stroomt langs de muur in de voor of 
achterkamer boven en zelfs beneden. De oorspronkelijke gestucte plafonds met riet, 
kunnen zo zwaar worden dat ze naar beneden komen. Dit is al vaak gebeurd in de wijk. 

Dit is te voorkomen door de binnenkant van de dakgoot te verhogen, provisorisch of een 
nieuwe dakgoot. Eventueel is er een overloop aan de buitenkant van de dakgoot te 

maken. 
 

Sierelement 
Een ander zwak punt is de aansluiting op de regenpijp aan de voorkant van het huis. 
Daar is een sierelement aan de gevel, waar de aansluiting doorheen gaat. De dakgoot 

en aansluiting daar, zijn erg ingewikkeld verbonden en gevoelig voor corrosie en 
lekkage. Door het sierelement te verwijderen en de goot en aansluiting op de regenpijp 

te vervangen is dit probleem radicaal opgelost. Bij veel huizen in de Merelstraat is dat 
al gebeurd. Overigens is één keer per jaar de dakgoot schoonmaken aan te bevelen. 
 

Kleine raampjes 
Onze wijk was een soort "Anton Pieck" wijk met veel kleine raampjes, sommige huizen 

hebben dat nog, erg leuk. Om dit terug te krijgen is het mogelijk om latjes op het raam 
te plakken, net echt. Ik heb dat boven zelf gedaan, zie Merelstraat 30. Kunnen we dat 
niet allemaal doen? 

 
Vocht in kruipruimte 

Sommige huizen hebben door vocht in de kruipruimte, zwammen onder de vloer, de 
vloerbalken rotten weg. Het zou zelfs naar de buren kunnen gaan. Controleer eens je 
kruipruimte of laat dit doen. 

Misschien kunnen we deze dingen samen doen? 
 

Cor Roodbergen 
Merelstraat 30, tel. 5153998 
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Leidse Vrijwilligersprijs 
 
De jury van de Leidse Vrijwilligersprijs vraagt om voordrachten voor de: 

 
Leidse Vrijwilligersprijs 2014,  

 voor de Aanmoedigingsprijs 2014 voor jongeren van 18 t/m 27 jaar 
 en voor de (dit jaar ingestelde) Organisatieprijs 2014  
 

De feestelijke uitreiking is op woensdag 10 december in de Burgerzaal van het 
Stadhuis. 

 
Voordragen kan tot 27 oktober via de website: 

www.Leidsevrijwilligersprijs.nl/voordrachten 
of via het aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij I-Doe: 
Telefoon 0715160477, vragen naar Emily Wetselaar. 

 
Leidse Vrijwilligersprijs 2014  

Iedere individuele Leidse vrijwilliger, of groep Leidse vrijwilligers, komt in aanmerking 
voor de Leidse Vrijwilligersprijs.  
Kandidaten voor de prijs moeten worden voorgedragen door mensen, verenigingen of 

organisaties uit de Leidse samenleving. 
 

De jury kiest uit de aangeboden voordrachten drie genomineerden. De 
genomineerden ontvangen allen een cadeaubon. Degene met de meeste jurypunten 
wint daarnaast de Leidse Vrijwilligersprijs: een bronzen beeldje van de Leidse 

kunstenaar Piet de Boer. 
 

Aanmoedigingsprijs 2014  
Sinds 2011 wordt er speciaal voor jongeren van 18 t/m 27 jaar een 
Aanmoedigingsprijs uitgereikt. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die zich inzetten bij 

sportclubs, op Leidse festivals of in kunst en cultuur. Wie zo’n jongere persoonlijk kent 
of vanuit een organisatie kan deze voordragen 

De jury kiest ook hier uit de aangeboden voordrachten drie genomineerden. De 
genomineerden ontvangen een cadeaubon. Degene met de meeste jurypunten wint 
een Cristal Award met daarin de afbeelding van het bronzen beeldje van Piet de Boer. 

 
Organisatieprijs 2014 

Dit jaar reikt de jury van de Leidse Vrijwilligersprijs voor het eerst een Organisatieprijs 
uit. Hiermee wil de jury een Leidse vereniging, instelling of organisatie, die op een 
bijzondere manier met haar vrijwilligers omgaat in het zonnetje zetten. Vrijwilligers 

uit de organisatie kunnen een voordracht doen, maar ook kan een organisatie kan 
zichzelf aanmelden 

 
De jury kiest uit de aangeboden voordrachten drie genomineerden. De 
genomineerden ontvangen allen een cadeaubon. Degene met de meeste jurypunten 

wint daarnaast een plaquette met het embleem van de Leidse Vrijwilligersprijs en 
een eervolle vermelding voor de organisatie.  
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Sarahrunning, Runningtherapie 
 

Wie ben ik  
Ik ben Sarah van den Bos, 31 jaar oud. Ik woon met mijn man, dochter (Elin 9 maanden) 

en een deel van de week met de kinderen van mijn man (Stijn 12, Tibbe 11, en Lotte 8 
jaar) in de Leeuwerikstraat 37. Ik ben opgeleid als psycholoog. De laatste jaren werkte 
ik als manager in de GGZ. Na de geboorte van mijn dochter heb ik het roer omgegooid 

en ben ik voor mezelf begonnen als runningtherapeut. Dit vanuit een grote passie voor 
hardlopen en vanuit de ervaring dat hardlopen een enorm positieve invloed heeft op je 

geestelijk welbevinden. Ik wil dit graag met anderen delen. Ik ben zelf echt (nog) geen 
marathonloopster maar geniet van rustige, langere afstanden waarbij ik mijn hoofd 

leegmaak en ontspanning vind. Sinds mijn bevalling heb ik het hardlopen weer helemaal 
opnieuw op moeten bouwen maar inmiddels train ik om op 21 september de Dam tot 
Dam loop (16 km) te gaan lopen. Ik heb het hardlopen na mijn bevalling heel rustig 

opgebouwd. Het grote gevaar van starten met hardlopen is dat mensen te snel, te veel 
willen. Dit levert blessures op waardoor mensen er snel weer de brui aan geven. Ik 

begeleid mensen om op een rustige, verantwoorde wijze te komen tot het zelfstandig 
invulling kunnen geven aan het hardlopen.  
 

Runningtherapie  
Ik bied met SarahRunning runningtherapie. Dit betekent hardlopen voor een goede 

psychische conditie! In 10 weken tijd leer je 30 minuten aan een stuk hard te kunnen 
lopen. Dit doen we door twee keer per week samen te trainen terwijl je nog een keer 
per week individueel traint. In deze 10 weken ben ik je coach, motivator en steunpilaar! 

Door hardlopen maakt je lichaam stofjes aan die een geluksgevoel teweeg brengen. 
Zeker wanneer je nog niet bekend bent met hardlopen dan zal je in het begin het idee 

hebben dat je niet in staat zult zijn om 30 minuten aan een stuk te kunnen rennen. 
Langzaamaan zal je merken dat je hier wel degelijk toe in staat bent! Dat geeft een goed 
gevoel! Hardlopen draagt bij aan een gevoel van zelfvertrouwen.  

 

Kijk op mijn website voor meer informatie of neem vrijblijvend contact met me op 

 
Sarah van den Bos  
06-24 16 10 37  

info@sarah-running.nl 
 
www.sarah-running.nl 

  

mailto:info@sarah-running.nl
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Meer zonnepanelen in de Vogelwijk? 
 
In de vorige Praatvogel heb ik het e.e.a. geschreven over de plannen met 
zonnepanelen op mijn dak aan de Vinkenstraat. De zonnepanelen die sinds 2006 op 

mijn dak stonden (zie de foto in de vorige Praatvogel) zijn verplaatst naar een ander 
huis, waar ze hopelijk nog vele jaren hun nuttig werk gaan doen.  
 

Dat verplaatsen, inclusief aansluiting aan het stroomnet, heb ik zelf gedaan. Een 
nuttige ervaring mag ik wel zeggen, waarbij ik –gelukkig samen met een vriend- zo’n 

beetje alle fouten heb gemaakt (en ook weer opgelost) die je je kunt voorstellen. 
Montage op een pannendak is toch wel anders dan op een plat dak, blijkt maar weer. 

Deze verplaatsing heeft best veel tijd gekost, maar is eind augustus afgerond. De 
panelen doen het uitstekend op hun nieuwe stek, en leveren zelfs meer stroom dan 
aan de Vinkenstraat vanwege het ontbreken van schaduw. 

 

 
 

Op mijn dak is nu dus weer plaats voor nieuwe panelen. Ik wil op het platte dak 
proberen de bovenstaande linker opstelling te realiseren met 8 panelen, een 

zogenaamde ‘zonneschans’. Verder komen op het pannendak nog 4 of 5 panelen. Ik 
ben -gewapend met de kennis die ik heb opgedaan met het verplaatsen van de oude 
panelen- nog steeds van plan om de montage zelf te doen. Er zullen nog steeds dingen 

fout gaan, maar ik weet nu dat het oplosbaar is! 
 

De kosten van een zonnepanelen installatie gaan naar beneden door de teruggave van 
de BTW op aanschaf- en aansluitkosten. Het aanmelden bij de Belastingdienst als 
ondernemer (= stroom-producent!) en het de eerste keer indienen van de 

kwartaalcijfers heb ik inmiddels achter de rug. Ook dat was even puzzelen, maar het 
scheelt wel 21% van de aanschafkosten.  

 
Ik heb in de vorige Praatvogel belangstellenden voor het op deze manier opwekken 
van stroom gevraagd zich bij mij te melden om te kijken of we misschien gezamenlijk 

panelen kunnen aanschaffen. 5 personen hebben belangstelling. We gaan binnenkort 
bij elkaar zitten om te kijken wat we van elkaar kunnen leren. U bent natuurlijk nog 

steeds welkom via mijn e-mailadres:  
hetgos68@gmail.com 

 
Gosse Jensma 

  

mailto:hetgos68@gmail.com
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Geslaagd Wijkfeest 6 september! 
Gosse Jensma 

 

Tja, ik heb eigenlijk nog nooit een niet-geslaagd wijkfeest meegemaakt, en dat 

was nu ook weer het geval.  
 

Veel volwassenen, veel kinderen....iedereen vermaakte zich opperbest.  
 

 
 

Er zijn ruim 200 mensen geweest dit jaar. Misschien geen record, maar toch 
een aantal waar je met tevredenheid op terugkijkt als wijkcomité.  

 
Het organisatie comité moest zich dit jaar qua voorbereiding redden zonder 

Richard. Dat is - met wat improvisatie - goed gelukt.  
Ik loop even de evenementen van het feest na, soms gelijk aan vorige jaren, 

soms een beetje anders:  

 
 de bar  uiteraard. Bemand door Floris en Thomas, zie onderste foto. Deze 

keer met bier in flesjes in plaats van uit een tap. Spaart veel plastic uit, en 
meer bier voor 3 twietjes! 

 de muziek  simpel, maar leuk als achtergrond  
 de estafette  door Ben in goede banen geleid  

 de barbecue  met saté, dit jaar geen hamburgers 

 broodjes met knakworst  hadden er wat meer kunnen zijn  
 heerlijke salades  zo lekker dat we er 1 twietje voor moesten vragen 

 de sjoelbakken  is met veel animo gebruik van gemaakt  

 en sushi!  hartstikke lekker, een initiatief van onze medewijkbewoner 
Jonathan! Wie volgt?  

 En verder als nieuwe dingen: soep (2 soorten) en ongeplande koffie.  
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We hadden dit jaar de versnaperingen verdeeld over meerdere tafeltjes. Om 

lange rijen te voorkomen. Gaan we volgende jaar zeker weer doen.  
 

De opbouw kon vanwege de degelijke voorbereiding en het goede draaiboek 
wat later starten: ’s middags 2 uur in plaats van 11 uur.  

Heel fijn was het dat er ’s avonds om 9 uur ruim voldoende mensen beschikbaar 
waren om een handje te helpen met de afbraak van de tenten en het transport 

van alle spullen naar de schuur van de speeltuin. Dat ging daarmee lekker snel.  
 

Ik weet echt niet voor de hoeveelste keer het wijkfeest is gehouden. Het blijkt 
toch nog mogelijk om met kleine veranderingen alles nog wat vlotter/ beter te 

laten verlopen.  
 

Ook voor volgende jaar gaan we weer brainstormen: misschien een Vogelwijk 
bakwedstrijd, nog een wijkbewoner die een eigen gerecht wil bereiden op het 

wijkfeest?  

 
Kom maar op met je ideeën!  
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Estafette Uitslagen 
 

De traditionele estafette was weer een enthousiast en sportief begin van het 
wijkfeest. Ook dit jaar waren er weer erg veel jonge deelnemers met Casper 

als jongste. De teams werden goed aangemoedigd en soms was de strijd even 
heel spannend. In de tabel kunnen jullie alle scores terugvinden, dit jaar 

zorgvuldig gemeten door Ariane en Ben. De snelste individuele lopers waren dit 
jaar Frank en Rafael. 

 
Het team van Milou, Pippa, Lianne en Frank werd winnaar met 4 minuten en 18 

seconden. Bij de uitreiking maakte de jury een kleine fout door de 2e en 3e prijs 
te verwisselen: die teams eindigden dan ook heel dicht bij elkaar met slechts 4 

seconden verschil. 
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Opruimen Bos van Bosman 
Ilse Guit 

 
Wie:    alle kinderen uit de Vogelwijk 

Wanneer:   herfstvakantie, woensdag 22 oktober 2014 
Waar: Blauwe Vogelweg/Roodborststraat, ingang verharde 

weggetje (Springerpad). Incl. prikkers, vegers, veegwagen 
etc. 

 
Hoe laat:   10 uur verzamelen. 

 

Wat nog meer:  na afloop pannenkoeken met limo in de speeltuin!!! 

 
Aan alle kinderen in de Vogelwijk (en hun vriendje en vriendinnetjes, ouders, 
grootouders, oppassers). 

 
Op woensdag in de herfstvakantie is het weer Bos-van-Bosman schoonmaak 

ochtend. Dan gaan we het bos een goede schoonmaakbeurt geven. Vorig jaar 
verzamelden we een heleboel lege flessen, papier en plastic en zelfs een 

matras uit de struiken. En tientallen blikjes, flessendopjes en lege 
verpakkingen. Ook dit jaar gaan we van alles vinden… 

 
Natuurlijk hebben we de hulp van alle kinderen uit de buurt hard nodig!   

Dus trek je laarzen aan, stroop je mouwen op en kom op woensdag 23 
oktober om 10.00 uur naar de Blauwe Vogelweg/Roodborststraat.   

 

Na afloop gaan we met z'n allen pannenkoeken en poffertjes eten in de 
Vogelwijk speeltuin. We gaan er een gezellige ochtend van maken! 

 
Informatie: Ilse Guit (071-7850881/06-50643910 of ilse67@hotmail.com). 

 
We zoeken nog pannenkoekenbakkers (fijn als u de ingrediënten zelf 

inkoopt). Wilt u 10 tot 20 pannenkoeken voor ons bakken? Laat het dan even 
weten aan Ilse Guit.   
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Betaald Parkeren 
Els de Hullu 

 
Betaald parkeren wordt in 2015 gefaseerd in Leiden geïntroduceerd, ook in de 

Vogelwijk.1 De plannen komen er op neer dat bewoners voor € 50,- per jaar 
een vergunning kunnen kopen voor hun eerste (en tweede en derde) auto en 

dat bezoek, deelauto’s, mantelzorgerauto’s, bedrijfsauto’s, enzovoort apart 
moeten betalen volgens een - vind ik - tamelijk ingewikkeld en soms duur 

systeem.  
 

Op 11 september was er over deze plannen een gemeentelijke 

informatieavond voor alle wijken die min of meer ten noorden van het 
centrum liggen, zone C genaamd: de Kooi, Houtkwartier, Raadsherenbuurt, 

wij en nog een paar wijken. Van onze wijk waren er drie vertegenwoordigers; 
vanuit de Kooi heel veel meer en dat was goed hoorbaar in de zaal! In alle 

commotie versprak de ambtenaar zich en noemde ons de Vogelaarwijk.  
 

Vermoedelijk zullen in onze wijk veel bewoners de noodzaak onderschrijven 
om ‘iets’ te doen tegen ongebreideld parkeren; onze straten zijn echt ontdekt 

door mensen van het revalidatiecentrum, de Leidse Hogeschool, het LUMC en 
ook door studenten uit de zwarte blokkendozen. Hoewel ik geen auto bezit en 

dus geen parkeerplaats bezet, ben ik beslist een voorstander van regulering 

zodat er weer meer speelruimte is voor kinderen en we verlost zijn van 
gestreste parkeerplek-zoekers.  

 
Toch zit er in de gepresenteerde plannen een aantal punten waarop ik forse 

kritiek heb. Ten eerste worden de uren waarbinnen betaald moet worden, 
bijvoorbeeld door ons bezoek, hetzelfde als in de binnenstad – terwijl onze 

parkeerproblematiek andere oorzaken heeft. Er is dus niet gekeken naar de 
parkeerproblematiek per wijk. Wij worden doordeweeks op kantooruren plat 

geparkeerd; maar straks moeten we betalen van maandag t/m zaterdag van 
9 – 21 uur en op zondag van 13 – 21 uur (!!).  

 
Ten tweede is het plan om voor bezoek kraskaarten te gebruiken: ons bezoek 

moet een door u vooraf gekochte kraskaart van €2,- voor 4 uur parkeren in 
de auto neerleggen of een betaalautomaat gebruiken. U en ik mogen 

maximaal 50 kraskaarten per jaar aanschaffen - dit voelt alsof de gemeente 

mag zeggen hoeveel bezoek ik krijg. Je zal maar een tijdlang ziek zijn…. 
Daarnaast lijken kraskaartjes mij een voorbeeld van een ouderwets en 

fraudegevoelige systeem waarin voor kwaadwillenden zelfs te handelen valt. 
Ik vind het heel raar dat er niet goed gekeken is naar de manier waarop 

parkeren elders geregeld is, bijvoorbeeld in den Haag. Daar is het betaald 
parkeren stapsgewijs ingevoerd zodat bewoners telkens het waterbedeffect 

aan den lijve ondervonden en dus meer ‘sympathie’ kregen voor de 
verandering. Bovendien werken ze daar digitaal en is in sommige wijken de 

                                                 
1 NB.  Alle blauwe zones verdwijnen. Het nadeel van blauwe zones is volgens de gemeente dat de kosten van 

handhaving voor hen zijn maar dat de opbrengsten van boetes naar den Haag gaan.  
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parkeeroverlast zelfs helemaal opgelost door betaald parkeren in te voeren 

gedurende een beperkte tijd op de dag, nl. van 17 – 21 uur2.  
 

Mijn derde bezwaarpunt is dat ik hoewel ik nooit een parkeerplek bezet omdat 
ik geen auto heb, tóch zo’n kraskaart voor mijn gasten moet betalen en geen 

gewone plek voor het normale tarief van €50,- kan aanvragen.  
 

Mijn laatste punt van bezwaar is dat het systeem in sneltreinvaart over de 
hele stad wordt uitgerold te beginnen met de Professorenwijk; hoe gaan ze 

zorgen voor voldoende controle? Een kind kan bedenken dat als er niet 
gecontroleerd gaat worden, er wild geparkeerd gaat blijven.  

 
De gemeente wil een klankbordgroep formeren; over de samenstelling wordt 

nog nagedacht. Betrokken wijken zullen hierbinnen op de een of andere 
manier worden opgenomen. 

 

Deze op- en aanmerkingen heb ik op persoonlijke titel doorgegeven op de 
voorlichtingsavond en aan de betrokken ambtenaren; als u meer wilt weten of 

te zeggen hebt zie: www.leiden.nl/parkeerinfo of bel tel: 14 071 
U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief bereikbaarheid.  

 
Voor data en procedures: houd de Stadskrant in de gaten. 

Op 25 september wordt dit plan besproken in de commissie Leefbaarheid; 
aanmelden vooraf bij de Griffie. 

Op 16 november valt het besluit over de Zienswijze; begin 2015 komt het 
Uitvoeringsbesluit in de Gemeenteraad. Voor het vergaderschema en hoe u 

kunt inspreken: www.leiden.nl/raad 
 

Tot slot: betaald parkeren was een belangrijk issue bij de college-
onderhandelingen en het principe staat niet meer ter discussie, wel de details 

van de uitvoering. 

 
 

 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

3 november 1977 

Punt 2. Parkeeroverlast. 

De Vogelwijk heeft een schoksgewijze ontwikkeling gesignaleerd in de 

toeneming van de parkeeroverlast….van de zijde van het AZL wordt 

opgemerkt, dat het AZL personeel….. nu eenmaal het liefst naast de 

‘werkplek’ wil parkeren. (Bericht uit: Kort Verslag van gesprek tussen 

vertegenwoordigers van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk en de Directie 

AZL 

 

  
                                                 
2 Veenendaalkade e.o. 

http://www.leiden.nl/parkeerinfo
http://www.leiden.nl/raad
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Buurtvriendinnen en 1-wieleren 

Elise Bosman, goedgekeurd door Eva en Diba 
 
Diba en Eva zijn dikke vriendinnen! Niet dat ze dik zijn, juist niet, maar ik bedoel 

dat ze hele goede vriendinnen zijn, door dik en dun. Ingewikkeld he? Dat zijn 
allemaal gezegdes, misschien heb je die op school al gehad…. misschien nog 

niet. Ik zal het makkelijker zeggen: ze zijn gewoon hartstikke goede 
vriendinnen. Vanaf hun 4e kennen ze elkaar. Van school. En toen kwamen ze 

tot de ontdekking dat ze allebei in de Vogelwijk wonen. Vanaf hun 5e zijn ze 
vriendinnen. Nu zijn ze 9. Ze zitten nog steeds bij elkaar in de klas -groep 6- 

dit jaar zitten ze zelfs bij elkaar aan dezelfde tafel. 

 
Het liefst spelen ze buiten, doen ze verstoppertje of ‘10 tellen in de rimboe’ of 

gaan ze naar de speeltuin. Maar wat ze alle twee echt heel leuk vinden is 1-
wieleren. Eva zit op kindercircus en één van de dingen die ze daar leert is 1-

wieleren. Diba vond dat heel cool … ‘omdat Eva het zo snel kan en ik wilde het 
ook graag kunnen’. Dus toen heeft ze een 1-wieler gevraagd aan d’r ouders en 

dat mocht. Eva heeft het aan Diba geleerd, ‘eerst 10x laten zien hoe het moet 
en toen 10 x geoefend’. Eerst lukte het niet (logisch) en viel Diba om maar nu 

kan ze het heel goed. Eva zegt dat het heel belangrijk is dat als je iets nieuws 
wilt leren, bijvoorbeeld wilt leren 1-wieleren, dat je moet geloven in jezelf. Je 

moet niet gaan denken ‘ik kan het niet, maar juist denken dat je het wel kan 
leren’. 

 
Je kan een heleboel soort dingen doen met 1-wieleren, bijvoorbeeld: 

opstappen; touwtje springend opstappen; stop & go; twisty wisty (soort 

danspasjes, zelf bedacht door Diba); achteruit fietsen; omgedraaid op je zadel 
zitten….en de molen. Op de foto staan Eva en Diva terwijl ze een molen doen. 
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Omdat Eva op kindercircus zit is het voor haar iets gewoner en iets minder 
spannend om te 1-wieleren. Ze gaat vaak op haar 1-wieler naar school en heeft 

dan een blij gevoel. Voor Diba is het wat spannender; omdat ze het pas geleerd 
heeft en niet op kindercircus zit; dus ze moet nog een beetje meer uitkijken of 

ze niet botst. Als ze samen 1-wieleren hebben ze LOL … zeker als er iets mis 
gaat of bijna mis gaat…. Dan krijgen ze de slappe lach; dat noemen ze hun 

‘blooper moment’. Een blooper moment is: botsen, wiebelen, bijna vallen, 
hohoho daar ga ik, over een hekje vallen en dat soort dingen.  

 
Hoe moet je zitten en bewaar je je evenwicht? 

Op het zadel moet je iets naar voren geleund gaan zitten. Maar als je het 
eenmaal hebt geleerd hoef je niet meer na te denken. Dan ‘is het het 

normaalste ding in het leven’. Om je evenwicht te bewaren doet Eva haar armen 
soms even wijd; Diba doet dat juist niet omdat ze vindt dat je dan juist meer 

kan vallen, zij maakt (zwem)bewegingen naar voren met haar armen. 

De 1-wielers van Diba en Eva wegen ongeveer 4 kilo (we hebben ze gewogen) 
en ze zijn heel sterk. Je kan er snel mee, maar niet zo snel als met een gewone 

fiets. De banden, o nee, de band wordt opgepompt met een gewone fietspomp. 
En als er wat met je 1-wieler is kan je er mee naar de fietsenmaker maar je 

kan het ook zelf proberen op te lossen, of je vader of moeder of iemand anders 
die handig is. We weten eigenlijk niet wie de 1-wieler heeft uitgevonden, en 

waarom die uitvinder dat deed. Als iemand het weet mag die het in de volgende 
Praatvogel zeggen…. 

Als Eva 1-wielert heeft ze liedjes in haar hoofd, ‘honderden, steeds andere’. 
Terwijl Diba 1-wielert maakt ze liedjes in haar hoofd . Bijvoorbeeld ‘onaardig 

zijn is niet leuk, maar niet zo vervelend als jeuk’; of over haar familie -dat die 
belangrijk en lief is- of over een kat. Maar ze denkt tegelijk: kijk uit, niet ergens 

tegenaan botsen. 
 

Woorden die bij 1-wieleren horen zijn: 

 
 

Eva en Diba hebben nog veel meer verteld over 1-wieleren maar als ik dat 
allemaal opschrijf wordt dit stukje veel te lang. Dus…. ik stop.  

 
Be-bloopt voor het interview!!!  



18 

Zomergastjes 
Els de Hullu 
 

Fruitvliegjes 

Ik hoor veel mensen zeggen dat zij zich ergeren aan fruitvliegjes boven de 
fruitschaal en in de keuken. Ik niet, ik kijk er met bewondering naar. Wat zijn 

het toch een knapperds! Ze ruiken precies wanneer het fruit rijp is, ze reageren 
onmiddellijk als je de deksel van de groenbak opent en ze planten zich 

razendsnel voort, in maar 11 dagen. Mannetjes hebben een puntiger en 
gestreepter kontje, vrouwtjes een boller en zwarter kontje (gebruik een loep). 

Sinds 1907 zijn uit miljarden van deze kleine vliegjes de speekselkliertjes 

gepriegeld om daar weer de chromosomen uit te halen voor 
erfelijkheidsonderzoek. Dankzij deze vliegjes weten we nu heel veel over 

genetica en over de koppeling tussen gedrag en erfelijkheid. Door hun leefwijze 
zijn ze voor biologen – net als in uw keuken-een makkelijk te kweken 

modelorganisme; je hebt niet meer dan wat potjes, wat fruit en een warme 
ruimte nodig.  

 
Fruitvliegen komen af op de geurstoffen uit rijp fruit en leggen daar hun eieren 

in. De jonge larfjes graven zich in het fruit en gaan zoveel mogelijk van het 

licht af. Na de verpopping gaan de volwassen vliegjes juist naar het licht toe – 
vandaar dat als u de groenbak opent er een wolk fruitvliegjes ontsnapt. Doordat 

ze in fruit leven zijn ze niet vies zoals andere vliegen die leven van stront of 
gorigheid. En zodra het kouder wordt zijn de fruitvliegjes weer weg.  

 
Ik gebruik ze als gratis verklikkers voor rijp fruit, want waar de vliegjes boven 

dwarrelen is het fruit rijp (of overrijp natuurlijk als ik niet opgelet hebt). Wilt u 
gewoon géén fruitvliegjes hebben, met een stukje gaasdoek of met een 

gesloten container kunt u ze weghouden en in de ijskast vinden ze het ook niks.  
 

Actiever bestrijden kan door een eenvoudige val te maken waar ze 
onverbiddelijk in verdrinken; ze zijn slim genoeg om erin te komen maar niet 

om weer de weg naar buiten te vinden. Een glaasje met wat balsamico azijn (of 
een klein stukje heel rijpe banan) en een stukje vershoudfolie met een klein 

gaatje erin werkt prima. Zie: www.youtube.com/watch?v=pJHdod4jV7M  

 
Als u het vooral vervelend vindt dat ze uit de groenbak komen – de afvalbakken 

staan bij ons 14 dagen te broeien dus bij warm weer kan daar een explosie van 
volwassen vliegjes uitkomen – helpt het afdekken van fruitafval met gras uit 

de maaimachine of met as van de bbq. En het helpt natuurlijk ook om de 
groenbak wat verder van huis te zetten.   

http://www.youtube.com/watch?v=pJHdod4jV7M
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.thewhirlingblog.com/wp-content/uploads/2012/05/fruit-fly1.jpg&imgrefurl=http://www.thewhirlingblog.com/2012/05/23/interview-live-like-a-fruit-fly-author-gabe-berman/&h=643&w=968&tbnid=yPSxWV4BB2UhyM:&zoom=1&docid=gvsZ99ZwAK1M0M&ei=znc5VPXNNoXVPMimgcgK&tbm=isch&ved=0CD0QMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=958&page=2&start=14&ndsp=20
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Vlinders 

Dit jaar is een goed vlinderjaar geweest en het is nu, in de vroege herfst, tijd 
om aan de slag te gaan als u volgend jaar nog vaker vrolijk dartelende vlinders 

in uw tuin wilt hebben. Dit is namelijk een goed moment om vlinder-vriendelijke 
struiken en planten te kiezen en in de tuin te zetten. Mooie planten die veel 

vlinders en andere nuttige insecten aantrekken zijn bijvoorbeeld: 
1.   Vlinderstruik/herfstsering (Buddleja) 

2.   IJzerhard (Verbena bonariensis) 
3.   Beemdkroon (Knautia arvensis) 

4.   Damastbloem (Hesperis matronalis) 
5.   Hemelsleutel (Sedum spectabile) 

6.   Herfstaster (Aster novi-belgii) 
7.   Koninginnenkruid (Eupatorium purpureum) 

8.   Lavendel (Lavandula) 
9.   Vaste muurbloem (Erysimum) 

10. Enkelbloemige afrikaantjes (Tagetes) 

 
De lijst hierboven is de top tien van de vlinderstichting; op hun site 

www.vlinderstichting.nl staat veel meer informatie. U kunt er bovendien het 
boek bestellen: Vlinders en libellen in de tuin, praktische tips en tuin ideeën en 

zakjes zaad met vlinder-bloemenmengsels.  
 

NB. planten doen het in de volle grond meestal heel veel beter dan in bakken 
of potten; zonder héle groene vingers lukt het nauwelijks om zo’n bak mooi te 

houden. 
 

Behalve voor de vlinders zijn er, vind ik, veel meer goede redenen om uw tuin 
groen te houden en dus niet te zwichten voor de verleiding van integraal 

betegelen. Een groene tuin geeft koelte op hete zomerdagen - en de 
verwachting is er daar méér van gaan komen. Daarnaast draagt een groene 

tuin bij aan het opnemen van water in de bodem, dus minder kans op riool 

overstort bij hoosbuien – en daar komen er waarschijnlijk meer en heftigere 
van. Bovendien betekent een natuurlijkere tuin dat onze wijk een vogelwijk 

blijft want ook kleine zangvogels houden van groenere tuinen met veel 
schuilgelegenheid.  

 
Voor hulp: er zijn veel tuiniers in de wijk, waaronder ikzelf; klop gewoon aan 

voor stekjes, hulp en informatie over het onderscheid tussen onkruid en 
gewenst kruid, enz.  

  

http://www.vlinderstichting.nl/
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Nieuws van het Vogelnetwerk 
Lineke Borstlap, Adry Lodder, Rob van Leeuwen en Ingrid Nuijten 

 

Koffieochtenden 

Het Vogelnetwerk is allereerst bedoeld om buren met elkaar in contact brengen 
die hulp nodig hebben of hulp willen bieden. Om dit tot ‘groei’ te brengen zijn 

er een aantal initiatieven uitgezet.  
Eén van die initiatieven is een vierwekelijkse koffieochtend in het Vogelnest, 

elke derde donderdagochtend van de maand. Er zijn op het moment van 
schrijven drie koffieochtenden geweest in de maanden juni-augustus. en dit 

blijkt een succesvol evenement. Ondanks dat het midden in de zomer was 
kwamen er per ochtend ca.10 mensen (met elke keer ook weer nieuwe 

mensen). Er werd gezellig gekletst waarbij ook hulpthema’s veel aan de orde 
kwamen. Ook was een aantal keren de leenboekenkrat aanwezig. Hierin zitten 

‘zwerfboeken’ , die meegenomen mogen worden om thuis te lezen. Ook kunnen 
boeken ingeleverd worden. Het is -helaas- nog niet tot een vaste 

plek/boekenkast voor de ‘zwerfboeken’ gekomen, waardoor ze hun naam wél 
extra eer aan doen. 

 

Het is de bedoeling om voortaan elke koffieochtend rond een bepaald 
gespreksthema te organiseren waarbij een spreker wordt uitgenodigd. De 

onderwerpen waar we aan denken hebben raakvlakken met: de 
wijk/leefomgeving, (ouderen)zorg en de deeleconomie. Op de agenda staat nu 

in ieder geval een bijeenkomst over de plannen voor de bebouwing van 
plangebied Nieuweroord (18 sept.-inmiddels geweest). Andere ideeën voor 

thema’s zijn: domotica (‘huisautomatisering’), zonnepanelen, uitleg over wat 
een SCEN arts doet en parkeren in de wijk. Het thema zal niet de hele ochtend 

vullen, natuurlijk blijft er genoeg tijd over voor gezelligheid! 
 

Organisatie 
Het Vogelnetwerk is opgezet om allerlei netwerkactiviteiten te bevorderen. We 

werken met een kerngroep en verschillende subgroepjes. Deze subgroepjes 
gaan in eerste instantie met hulp vanuit de kerngroep aan de slag met een 

onderwerp, maar het is de bedoeling dat ze na een poosje geheel zelfstandig 

doorgaan.  
 

Deeleconomie in de wijk 
Het volgende onderwerp dat we willen aanpakken is het delen van spullen. Er 

is in de wijk veel behoefte aan het met elkaar delen van allerlei spullen. Waarom 
zou iedereen artikelen die je maar één keer per jaar gebruikt zelf aanschaffen? 

Er bestaat weliswaar al een deelsite op internet (Peerby.nl), die ook op de site 
van de Vogelwijk staat, maar dit is toch nog erg onpersoonlijk. Het is 

makkelijker delen/uitlenen als je elkaar ook echt kent, of in ieder geval allebei 
in dezelfde wijk woont. 
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We zoeken nu mensen die zich hiervoor willen inzetten, te denken valt aan een 

vrouw/man of vier. Wíe uit de wijk heeft er tijd en zin om dit organisatorisch 
op te gaan pakken? Stuur even een berichtje naar: vogelnetwerk@vogelwijk.nl 

, dan kunnen we dit idee op de rit gaan zetten.  
 

Hulpvragen 
Het mailadres van het Vogelnetwerk staat open voor -plotselinge- hulpvragen, 

bv. met boodschappen, in de tuin, met het uitlaten van je hond, of als je iemand 
zoekt die met je meegaat naar het ziekenhuis, iemand die een stukje wil 

wandelen, etc. Er staat een groep van ca. 15 buurtgenoten klaar om in geval 
van nood bij te springen. 

 

 
 
Vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor opmerkingen, hulpvragen, ideeën 

Iedere derde donderdagochtend van de maand koffieochtend in het 
speeltuingebouw, van 10.30-12u. 

 
  

mailto:vogelnetwerk@vogelwijk.nl
mailto:Vogelnetwerk@vogelwijk.nl
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Een Sportief idee 
 Theo Gijzenij 
 

Ik las in de vorige Praatvogel het stukje van onze voorzitter waarin hij ons 

wijkje roemde om z’n aparte ligging wat een positieve uitstraling heeft op 
meerdere aspecten, zoals de geweldige speeltuin en het Bos van Bosman. Ik 

woon hier pas 38 jaar, maar kan nu al stellen dat ik het voor 200% met de 
voorzitter eens ben. Hierover mijmerende, in combinatie met al de 

internationale sport en sporters waarvan we deze zomer konden genieten op 
de media zoals tennis, voetbal, hockey, wielrennen, atletiek (ik miste alleen 

Sven Kramer en Ireen Wust??) schoot mij plots de volgende herinnering te 
binnen.  

 
Ik ben ook opgegroeid in zo’n klein afgeschermd wijkje met ongeveer 8 of 9 

straatjes, dus met de Vogelwijk vergelijkbaar. Toen ik zo’n jaar of 8 was, dus 

giga lang geleden, was in die wijk een straten voetbaltoernooi wat jaren lang 
een doorslaand succes was. Het ging als volgt: er was een behoorlijk grasveld 

achter de lagere school, en dat was geschikt. Bij ons zou het grote grasveld in 
het Bos van Bosman uitermate geschikt zijn; voor iedereen op loopafstand. 

 
Elke straat had een elftal; er werd gespeeld in 5 maanden, mei t/m september, 

op woensdagavond om 19.00 uur; 2x een half uur en 10 minuten rust. Een 
timmerman had 2 doelen gemaakt, wij hebben vast ook wel 1 of 2 van zulke 

bereidwillige vaklui; die doelen werden met een paar schroefjes in en uit elkaar 
gehaald en in een gang onder een flatgebouw opgeborgen, tot de volgende 

week woensdag. Ik neem aan dat wij bij de speeltuin wel een plekje kunnen 
vinden. Bij elke bouwmarkt vind je wel een handig wagentje dat je effe 

permanent kunt lenen. De maten van het voetbalveld waren afhankelijk van de 
beschikbaarheid; mag best ietsje minder dan de officiële maten. Niet moeilijk 

doen. Wit lint van ongeveer 4 á 5 cm breed op een of twee haspels, zoals ze 

een veld in de korfbalwereld ook uitleggen, volstaat meer dan genoeg. Als er 
straten zijn die hun eigen cornervlag willen, compleet met een geborduurde 

Bosuil, Merel of Nachtegaal is dat leuk en helemaal in orde.  
 

Bij ons gaf iedereen uit de hele buurt elke week acte de présance. Bij iedereen 
kwam het avondeten wat eerder op tafel; en wij kinderen lagen een ruim 

kwartiertje later op bed, allemaal in de ban van de wekelijkse match. Had een 
straat een speler te weinig, dan leende je die van een andere straat, zo simpel 

kan dat. Had een straat er wat over dan netjes rouleren. Wij kinderen 
vermaakten ons met een klimrek, zandbak en 3 schommels, er is altijd wel wat. 

We hadden ook 3 lange stokken met een gebogen uiteinde, want een enkele 
keer zeilde een bal het slootje in wat langs 1 kant van het veldje liep, wij jeugd 

zorgden dan wel dat die bal weer terug kwam. Wij stopten alleen maar even 
met spelen als er groot gejuich was, want wij wilden natuurlijk ook wel even 

zien of het jouw of mijn vader was die had gescoord.  

Langs de ene kant van ons grasveld in het Bos van Bosman loopt ook al een 
grindpad; kan niet mooier, alleen moeten de brandnetels even gerooid worden 
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zodat een paar moeders hiervan een voorraad soep voor een heel seizoen aan 

kunnen leggen. 
Er werd nog gespeeld met de originele opstelling, van vóór Louis van Gaal, met 

een links- en rechtsback en daar tussenin de stopperspil. Link- en rechtshalf is 
logisch, en dan blijft een 5-mans voorhoede over (niks geen catenaccio en 

spelen op de nul) neen, juist een links-buiten-adem, idem rechts, een links-
binnen-adem, idem rechts en plek in het midden: de midvoor á la Abe Lenstra. 

 
Iedereen onder de 25 jaar mocht niet meedoen, die waren veel te snel.  

De scheids probeerde echt om onpartijdig te zijn, en anders werd hij door de 
overvloedig aanwezige vrouwen en moeders joelend er wel op gewezen dat dat 

toch echt wél een penalty was, of juist niet. In de rust nuttigden de spelers naar 
wens: koffiekan I of koffiekan II, thee of frisdrank. Het was altijd weer een 

raadsel waarom er uit koffiekan I gewoon koffie kwam en uit koffiekan II bier. 
Surprise, surprise. Qua tenue speelden we altijd: wit tegen niet wit. Heel 

simpel. Elke vent heeft wel een wit shirt of overhemd (sommigen wel 10) en de 

tegenstander liep rond in alle kleuren van de regenboog. We hadden ook één 
sponsor: de lokale fysiotherapeut. Er werden ook een aantal statistieken 

bijgehouden, zoals topscorer, minst gepasseerde keeper en zo voort, en 
natuurlijk welke straat er dat seizoen had gewonnen. Allerlei prijsjes werden 

aan het eind van de competitie uitgereikt. De laatste wedstrijd, eind september 
was niet op woensdagavond maar op zaterdagmiddag, met na afloop natuurlijk 

van alles zoals worstjes, friet en salades. Ik herinner mij ook dat de kapper, die 
in onze straat woonde, een tegenstander eens 3 behoorlijke tackles gaf, maar 

de volgende dag kwam die zelfde man toch gewoon om 16.00 u. bij de kapper 
voor zijn afspraak.  

Ik zelf speel in ieder geval niet mee, want ik heb al ruim 30 jaar een kapotte 
knie, maar als een paar anderen dit op poten zetten, wil ik wel assisteren als 

statisticus (na de musicus en de neerlandicus toch de mooiste klus, niet waar) 
 

En mocht ondanks alle positiviteit het toch niet een levensvatbaar idee zijn, dan 

is dit in ieder geval een leuk verhaal, toch?  
 

 

Sharingweek  
Ronald Haverman 

 

Sharingweek en de Leidse Duurzaamheidsdagen 
Van 8 – 15 oktober was het Sharing Week in Nederland. Overal in het land 

gingen mensen delen. Natuurlijk ook in Leiden. Deze week viel samen met 

Leidse Duurzaamheidsdagen die waren op 10, 11 en 12 oktober. Zo was er een 
symposium voor bedrijven in LEVEL (het nieuwe gebouw achter het station) dat 

door Minister Blok geopend werd. Op vrijdag 10 oktober stimuleerde Stichting 
IdeeWinkel dat zo veel mogelijk burgers, bedrijven, organisaties en overheden 

in Leiden hun huis, tuin, bedrijf open stelden om te laten zien en vertellen wat 
er op het gebied van duurzaamheid gebeurt.  

Op zondagmiddag 12 oktober stond het Kennismaken met Duurzame mobiliteit 
centraal op parkeer terrein Haagweg. 
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Repair Café naait oor aan 
Tet Hiltermann 

 

Een goed bezocht Repair Café vond zaterdag 27 september plaats bij Kwekerij 

de Groene Cirkel op het terrein van Endegeest/Stichting Rivierduinen. Allerlei 
spullen werden meegebracht zoals kapotte dvd-recorders, spijkerbroeken met 

niet-gewenste gaten, pannendeksels zonder handvatten, radio’s met teveel ruis 
en botte snoeischaren. En ook een lieve, oude knuffelbeer met een missend oor 

kwam met zijn eigenaar naar de prachtige, zonnige locatie. In de grote tent die 
Buurtvereniging Buitenlust zo genereus beschikbaar had gesteld, werd de beer 

letterlijk een nieuw oor aangenaaid. Zeer tevreden met het resultaat ging de 
zorgzame bezitter met de beer weer naar huis. Af en toe moest er even worden 

gewacht voor men aan de beurt was. Maar in de zon, tussen de pompoenen en 
de laatste najaarsbloemen was dit geen enkel probleem. Verraste uitroepen 

als: “wat een prachtig stukje Oegstgeest” of “hier ben ik nog nooit geweest”, 
hoorde je regelmatig tussen al het groen. Speciaal voor deze morgen was de 

winkel bij de kwekerij ook geopend. Velen bezochten de winkel en verlieten de 
tuin vervolgens met gerepareerde spullen én mooie bloemen of biologische 

groenten.  

 

 
 

De kwekerij was blij met de nieuwe klanten en hoopt ze in de toekomst opnieuw 
te begroeten (zie www.kwekerijdegroenecirkel.nl voor openingstijden en 

activiteiten). 
Het volgende Repair Café vindt plaats in het Dorpscentrum, Lijtweg 9, op 25 

oktober a.s., zie ook www.repaircafe.nl/oegstgeest 

http://www.kwekerijdegroenecirkel.nl/
http://www.repaircafe.nl/oegstgeest
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Nieuweroord  
Ruud Stam, namens de Werkgroep Nieuweroord 

 
Deze keer valt er niet zo veel te melden over de bouwplannen op het 

Nieuweroord-terrein, ondanks dat het een zeer drukke zomer was voor de leden 
van de werkgroep Nieuweroord.  

 
Kort voor de zomer is er door B&W een besluit over de projectopdracht 

genomen. De zomer is besteed aan het inventariseren en het voorbereiden van 
het kaderbesluit dat dit najaar door de gemeenteraad zal worden genomen. De 

inventarisaties behelzen een aantal verkenningen - deels door externe bureaus 

- van een aantal onderwerpen voor het bestemmingsplan, zoals: verkeer, 
water, cultuurhistorie, archeologie, ruimte en milieu, flora en fauna en een 

marktverkenning. Bij al deze inventarisaties is de werkgroep uitgenodigd, zodat 
het vooronderzoek geheel in overeenstemming met de werkgroep is of wordt 

uitgevoerd.  
 

Daarnaast is er een buurtconsultatie geweest waar buurtgenoten en bedrijven 
en instellingen naar toe konden gaan. Daar stond de vraag centraal: Wat vindt 

u belangrijk als het gaat om de ontwikkeling van Nieuweroord? Wat zijn de 
kwaliteiten en potenties van deze locatie en welke randvoorwaarden zou de 

gemeente moeten stellen aan de ontwikkeling van het bouwplan? Bij enkele 
buurtgenoten ontstond enige verwarring omdat het gehele Bos van Bosman bij 

de inventarisatie wordt meegenomen. Sommige zagen daarin een soort vrijbrief 
voor de gemeente om het hele bos of grote delen daarvan te bebouwen. Niets 

is echter minder waar. De gemeente bekijkt alleen een groter gebied omdat de 

ontwikkeling op het bouwterrein in harmonie moet zijn met de omgeving en 
niet om het bos verder aan te tasten.  

 
Al met al heeft de werkgroep de wensen goed onder de aandacht van de 

gemeente kunnen brengen en zijn we in staat geweest begrip te kweken voor 
onze wensen.  

 
In het najaar wordt het kaderbesluit door de gemeenteraad genomen. Dit is het 

moment voor burgers om in te spreken bij de gemeente en hun wensen in te 
brengen bij hun politieke vertegenwoordigers. 

 
Dit najaar is de politiek aan het woord.  

Dan zal duidelijker worden in hoeverre met de wensen van de buurt rekening 
gehouden zal worden. In de volgende Praatvogel hopen we U daar meer over 

te kunnen vertellen. 
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Wist u dat... 
 

 er dit jaar 200 vogelwijkers hebben genoten van ons jaarlijkse wijkfeest? 
 

 er weer hard! werd gerend tijdens de estafette?  
 

 we een runningtherapeute in onze wijk hebben? 
 

 1-wieleren een ware uitdaging is? 
 

 keelpijn vermindert door het gorgelen met thee van saliebladeren? 
 

 u vermoeide voeten kunt baden in afgekoeld kookwater van aardappelen 

of groente? 
 

 u voor dieren in nood (door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing) 
144 kunt bellen? En dat u voor andere misstanden in de natuur kunt u 

bellen met de wijkagent of met de gemeentelijke opsporings- en 
handhavingsambtenaar dierenwelzijn, boswachter of faunabeheerder 

(BOA), maar ook met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (088 
0424242)? 
 

 Museum Naturalis bij de verbouwing in 2016 het Pesthuis (de huidige 

ingang) afstoot, en dat ook de bekende zebragestreepte loopbrug 
verdwijnt? 
 

 TNO is vertrokken uit het Gortergebouw (het voormalig ‘Instituut voor 

Praeventieve Geneeskunde’) aan de Wassenaarseweg 56/58?  
 

 het Gortergebouw en de Gortervilla blijven staan maar dat alle 
bijgebouwen moeten wijken? 
 

 dit Gortergebouw een gemeentelijk monument is en, aldus 

vastgoedhandelaar DTZ Zadelhoff, “de mogelijkheid biedt tot uitbreiding 
naar een vloeroppervlakte van 13.000 m² voor wonen en/of gemengde 

doeleinden”, vanuit de voorgenomen ambitie om het Boerhaavegebied 
om te vormen tot de nieuwe Boerhaavecampus?  
 

 zwart satijn het best kan worden gewassen in azijnwater of karnemelk? 

Terwijl zwarte zijde de mooie glans behoudt door het te wassen in thee 
in plaats van in water? 
 

 superkok Johnny Boer op 13 en 14 september THE CHEF’S REVOLUTION 

organiseerde in Zwolle? En dat daar vele internationale topchefs aanwezig 

waren, waaronder onze wijkgenoot en chocolatier Alexandre Bellion die 
een presentatie gaf en zijn chocola liet proeven!? 
 

 om aan boord van een vliegtuig van een goed glas wijn te genieten u niet 

per se met een dure luchtvaartmaatschappij hoeft te vliegen? Omdat de 
witte wijn aan boord van Easyjet als lekkerste werd beoordeeld (te weten: 

http://www.rvo.nl/
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Louis Mondeville Côtes de Gasgogne, Frankrijk)? En dat de beste rode 

wijn wordt geschonken bij British Airways (Argento Malbec, Argentinië)? 
[Bron: vergelijkingsweb Skyscanner] 
 

 ‘onze’ KLM tweemaal een vierde plaats behaalde in deze ‘wijnproeverij’? 

(wit: Terra Andina Sauvignon Blanc-Chardonnay, Chili; en rood: Terra 
Andina Cabernet Sauvignon Merlot, Chili) 
 

 het wel belangrijk is om te beseffen dat het genieten van een wijntje op 

30.000 voet hoogte een hele andere smaakbeleving is dan op de grond, 
omdat de smaakpapillen dan minder gevoelig zijn en de gereduceerde 

hoeveelheid verse zuurstof in de drukcabines bovendien ervoor zorgen 
dat de wijn niet hetzelfde ademt als op de grond? 
 

 Leiden en Haarlem behoren tot minst groene gemeenten van Nederland, 

terwijl Heerlen, Emmen en Lelystad het meeste groen binnen de 
stedelijke bebouwing hebben? [Bron: Wageningen UR, een 

samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO] 
 

 de 13 bomen die de Universiteit Leiden in maart van dit jaar zonder 
vergunning liet kappen bij het Sylvius-laboratorium op het Bio Science 

Park de universiteit duur komen te staan: 63.687 euro (een boom komt 
dus neer op 4.899 euro per stuk), dat aan het bomenfonds moet worden 

betaald?  
 

 de universiteit meende dat het universiteitsterrein geen openbare ruimte 
is en daarom de bomenverordening niet van toepassing achtte? (en het 

aanvragen van kapvergunningen en de daaraan verbonden herplantplicht 
kost de universiteit al snel tonnen per jaar.) 
 

 we hopen dat de universiteit nu niet meer bomen zal kappen want op de 

gronden van de universiteit staan duizenden bomen 
 

 in Leiden en omgeving circa 850 halsbandparkieten in het wild leven, van 
wie minstens 85 een penning om de hals dragen? En dat de vogels 

volgens onderzoeker Roelant Jonker van het project ‘Parkiet op nummer’ 
geen last hiervan ondervinden? [Bron: 'Parkiet op nummer' is een 

gezamenlijk project van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) 
van de Universiteit Leiden en City Parrots in samenwerking met het 

Vogeltrekstation en Waarneming.nl.] 
 

 Het boek ‘De ontvederde vogel' een onthullend kijkje geeft onder de 
“motorkap” van vogels – voor iedereen met interesse voor (de anatomie 

van) vogels, en dat het is samengesteld door Katrina van Grouw? 
 

 meer dan de helft van de mannen in Nederland lijdt aan overgewicht?  
 

 meer dan 30% van alle kinderen in Nederland niet dagelijks groente eet? 
En dat slechts 1 procent van de jongeren elk dag voldoende groenten eet? 
 

 veel mist in de herfst een voorbode is van veel sneeuw in de winter?  
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Agenda 
 

 18 – 26 oktober Herfstvakantie   
 

 22 oktober  Schoonmaak Bos van Bosman 
 

 25 oktober  Repair Café 

 

 11 november Sint Maarten  

 

 29 november Sinterklaas in de speeltuin 
 

 Elke 3e donderdag van de maand Vogelnetwerkcafé 
 

 
 

 

 

Herfst 
 

De zomerse melodie 

Is glansrijk 
Weggestorven 

 
Heeft plaats gemaakt 

Voor afbraak 

Enerzijds 
 

Maar de keerzijde 
Is verassend 

Glorieus 
 

Haar intrede kleurig 
Fijn gewaad 

Bekleed 
 

Bedekt ontstellende realiteit 
Van vergankelijk 

Zijn 
 

Nu heerst zij 

Maar voor 
Even 

 

 


