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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: 
24 juni 2016 

 
De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 

http://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. 751 60 78  
(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 
Birte Kristiansen  birte.kristiansen@xs4all.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 

mailto:redactie@vogelwijk.nl
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Praatvogel/www.leiden.vogelwijk.nl
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Praatvogel/www.picasaweb.com/Praatvogel
mailto:redactie@vogelwijk.nl
mailto:elise-bosman@hotmail.com
mailto:rutger.hagen@gmail.com
mailto:donkeras@xs4all.nl
mailto:ronald@haverman.com
mailto:fam.r.d.stam@casema.nl
mailto:cees.meijer@casema.nl
https://twitter.com/WijkagentHarold
mailto:vogelnetwerk@vogelwijk.nl
http://www.verbeterdebuurt.nl/
http://www.bezoekbas.nl/
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Advertentie 
 

 
 

 

 

 

   

RE/MAX 

Makelaarsgilde 

Leiden 

Vraag naar: 

Wim Lemckert 

 

Levendaal 73-75 

Leiden 

 

071-5162374 of  

06-33931000 

 

 

Voor verkoop of aankoop van uw woning. 

 

Niet pandgericht  

Maar klantgericht! 

Uw wijkmakelaar voor de Vogelwijk 
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Voorwoord 
 
Normaliter schrijft de voorzitter van het wijkcomité, Ronald Haverman, het voorwoord, 
maar hij is momenteel in Australië en komt pas in mei weer terug. Wellicht kan hij zich 
wel inbeelden hoe mooi de Vogelwijk is in de lente, maar het is toch ‘anders’ om het 

voorwoord voor de Praatvogel te schrijven met uitzicht op de Grote Oceaan. Daarom 
heb ik aangeboden het voorwoord te schrijven en het is daarmee gelijk een goede 

gelegenheid om mij voor te stellen als nieuw lid van het wijkcomité. Ik woon sinds zes 
jaar met mijn gezin (mijn man Kuno en drie zoontjes Bram (10), Tobias (8) en 
Casper(4)) in de Leeuwerikstraat en nog steeds gaat er bijna geen dag voorbij waarop 

ik niet denk: “ wat wonen we toch op een geweldige plek”. Of je de wijk nu binnenkomt 
langs of door het Bos van Bosman, fietsend onder de bloesembomen in de Lijsterstraat 

of juist langs het prachtige landje van Bremmer het is allemaal mooi. En voor de 
kinderen is de hele wijk een groot speelparadijs, natuurlijk vanwege de speeltuin, maar 
het Vogelwijk plantsoen vinden ze minstens net zo leuk.  

 
Ik realiseer mij ook dat de wijk zo mooi is omdat de bewoners de afgelopen 90 jaar 

onder andere in de vorm van het Wijkcomité daarvoor hebben gezorgd. In de loop der 
jaren heeft de gemeente een heel spervuur aan rare plannen op de wijk afgevuurd, 
waarbij de geplande vierbaansweg min of meer op de plek van de Nachtegaallaan wel 

tot de hoogtepunten van bizar beleid gerekend mag worden. Gelukkig is dat plan al 
lang geleden afgeschoten, maar aan bizarre plannen bij de gemeente lijkt nog steeds 

geen gebrek. En ik denk dat het wijkcomité ook in recentere jaren er keer op keer een 
belangrijke rol in heeft gespeeld dat die bizarre plannen werden omgebogen naar meer 
redelijke alternatieven, waarbij de rust, het groen en de sfeer van de wijk behouden 

bleven. Ik hoop daar de komende periode ook een kleine bijdrage aan te kunnen 
leveren om de wijk zo mooi en leuk te houden als die nu is. De tweede reden waarom 

ik mij heb aangemeld bij het wijkcomité is omdat ik de ‘sociale cohesie’ zoals men dat 
dan officieel geloof ik noemt, in deze wijk iets heel bijzonders vind. Door allerlei 
initiatieven zoals de praatvogel, het wijkfeest, het vogelnetwerk, en nu sinds kort ook 

“ Nextdoor Vogelwijk” ontstaat een bijzondere dynamiek in de wijk die ik zelf enorm 
leuk vind. Juist doordat een heleboel mensen een kleine bijdrage leveren ontstaan er 

mooie dingen. Ik hoop op deze manier mijn kleine bijdrage te leveren om de mooiste 
en leukste wijk van Nederland zo mooi en leuk te houden.  
Vrijwilligers altijd welkom! 

 
Mochten er nu nog meer mensen een bijdrage willen leveren aan dat doel, dan is het 

misschien goed te weten dat we voor het Buurtfeest nog vrijwilligers zoeken. Tevens 
komt er een ‘vacature’ bij de praatvogel omdat Elise Bosman na een heleboel leuke 

bijdragen besloten heeft het stokje over te dragen. Ook zijn er plannen om een 
activiteit met de vluchtelingen die hier in de buurt worden opgevangen te organiseren. 
Ofwel nog genoeg mogelijkheden voor iedereen om bij te dragen aan een mooie en 

gezellige buurt en, het is een cliché, maar vele handen maken licht werk. Als 
allerlaatste wil ik nog noemen dat dit jaar een jubileum jaar is omdat de eerste huizen 

in de wijk 90 jaar geleden gebouwd zijn, het wijkcomité heeft nog geen specifieke 
plannen om dit te vieren maar initiatieven zijn welkom! 
 

Birte Kristiansen 
 

Nieuw Lid Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Speeltuin Vogelenwijk viert 70 jarig jubileum 
 

Zaterdag 21 mei a.s. viert de speeltuin zijn 70 jarig 

jubileum.  
 

We gaan er een leuk feest van maken! We gaan om 12:00 
uur met de fanfare door de straten van de Vogelwijk en 
alle leden in de Vogelwijk krijgen vlaggetjes om met 

elkaar de straten te versieren. 
Ook komt er 's middags een spectaculaire roofvogelshow 

op het veldje aan het einde van de Lijsterstraat.  
 
In de speeltuin zelf is natuurlijk ook van alles te doen.  

 
Meer info is binnenkort te vinden op onze website 

www.vogelwijk.nl 
 

 
 

 

Duurzaamheidssubsidie voor IJsvogelhof 
 
De afgelopen jaren zijn er diverse pogingen ondernomen om in onze wijk voor de 

IJsvogelhof zonnepanelen aan te schaffen. Aanvankelijk waren de kosten nog zo hoog, 
dat de aanschaf - zeker gezien de lange terugverdientijd - nog verre van aantrekkelijk 

was.  Voor de meeste bewoners, waarvan velen niet meer ‘heel erg piep zijn’, was dit 
toch wel een bezwaar. Maar ook hier geldt het gezegde "de aanhouder wint". Natuurlijk 
speelden de sterk gedaalde prijzen de afgelopen jaren hierin een rol. Maar vooral de 

zorg voor het milieu gaf uiteindelijk de doorslag. En zo gebeurde het, dat na een nieuwe 
poging eind vorig jaar, de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren 

instemde met de aanschaf van veertig zonnepanelen. Aan dit besluit is wel een heel 
traject voorafgegaan van onderzoek, raadplegen van (ervarings)deskundigen, 
voorlichtingsdocumentatie, informatiebijeenkomsten, opvragen en beoordelen van 

offertes, enzovoorts. Dat alles was reden voor de gemeente Leiden om onze 
inspanningen te belonen met een mooie subsidie uit het Fonds lokale duurzame 

initiatieven. We zijn als VvE namelijk één van de weinigen in Nederland, die een dergelijk 
resultaat hebben bereikt. Onze aanpak is een voorbeeld voor andere VvE's. En daar zijn 
we best trots op.  

 
Bij het verschijnen van deze Praatvogel zijn de panelen inmiddels geplaatst. De veertig 

panelen zijn goed voor ruim 10.000 kWh op jaarbasis, genoeg voor de 
energievoorziening van de algemene ruimtes (verlichting portieken/garage; rolhek 
garage). Hiermee komen we in de wijk in totaal op circa 71.000 kWh, waarmee we met 

z'n allen ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst, ook voor onze 
(klein)kinderen. Hopelijk volgen er meer initiatieven. En laat nu de zon maar schijnen! 

  
Joke Ouwehand 

IJsvogelhof 13 

http://www.vogelwijk.nl/
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Ben jij al lid van Nextdoor? 
 
Sinds februari grijpt het fenomeen Nextdoor als een bosbrand om zich heen in de 

Vogelwijk. Het is een buurgerichte applicatie op je computer of je smartphone, waarop 
je mededelingen, oproepen, vraag en aanbod van spullen etc. kunt plaatsen. Als een 

bericht wordt geplaatst kan er op gereageerd worden door anderen. 
 
Naast de Vogelwijk doen ook naastgelegen wijken mee: Raadsherenbuurt, Oranje 

Nassau, Houtkwartier, Pesthuiswijk, Stationskwartier en Lage Mors. Als je een bericht 
plaatst, kun je ervoor kiezen om dit naast de Vogelwijk ook zichtbaar te maken in deze 

aanpalende wijken. Nextdoor leden kunnen elkaar ook onderling berichten sturen. 
Onderwerpen die afgelopen maand in de Vogelwijk aan de orde kwamen:  

 Het aanvragen van een passagepas voor het NS station 

 De komst van de ooievaars 
 Aanbod om tuinafval in een bigbag te deponeren 

 Meeuwenoverlast 
 Koffieochtend  
 Lenen van (tuin-)gereedschap  

 Activiteiten voor het AZC aan de Wassenaarseweg 
 De dagen dat de afvalcontainers aan het veld worden geleegd 

 Sleutels verloren en gevonden in de wijk 
 Informatie over zonnepanelen 

Op dit moment hebben al 118 van je buren zich ingeschreven op een totaal van ca. 320 

Vogelwijk woningen! Het leuke is natuurlijk dat het allemaal zaken zijn die spelen in je 
directe woonomgeving.  

Ik zou zeggen: doe mee, help mee, meng je in de discussies! 

 

Gosse Jensma 

 

Preventie Meeuwenoverlast 2016 
 

Het is april en de eerste meeuwen zijn al weer in de Vogelwijk gesignaleerd. Daarom is 
het van groot belang dat we er met elkaar voor zorgen dat er niet of zo weinig mogelijk 

gebroed gaat worden op onze daken. Dit kunnen we bereiken door nu al regelmatig het 
dak op te gaan. Daarvoor is er sinds twee jaar per straatdeel een contactpersoon die of 
zelf het dak op gaat of ervoor zorgt dat een ander uit dat straatdeel het dak op gaat. 

Het is hierbij de bedoeling te voorkomen dat er meeuwen gaan broeden. De afgelopen 
twee jaar heeft dit duidelijk geleid tot minder overlast van schreeuwende meeuwen. 

 
Op dinsdag 29 maart was er een bijeenkomst ten huize van Trudi Kraan en Arnold 
Oostveen met enkele contactpersonen van de groep die zich bezighoudt met het 

voorkomen van meeuwenoverlast. Hierbij werd er  gekeken of de lijst met 
contactpersonen nog up to date was. Verder  is er afgesproken dat de contactpersonen 

even langs gaan bij mensen die nieuw in hun straatdeel zijn om toestemming te vragen 
om op hun dak te lopen. 
 

Ziet u op daken in onze wijk meeuwen, wilt u dan de contactpersoon inschakelen? 
Als u wilt weten wie de contactpersoon in uw straatdeel is, kunt u contact met mij 

opnemen via mijn e-mailadres: h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl.  
Laten we er met elkaar voor zorgen dat onze wijk ook deze zomer leefbaar blijft! 
 

Herman van der Kooij,  
Vinkenstraat 6 
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Programma Waterlelie 
 

Concertprogramma 2016 Waterlelie  
 

De concerten (op zondag) beginnen om 13.30 uur en duren tot 15.30 uur;  
pauze van 14.15 tot 15.45 uur. 

 
08 mei  Stage Band Tamarco 
15 mei  Blue Friends Jazz Band 

22 mei  Aisling (Iers) + Popkoor Sing in tune  
29 mei  Wiswijvenkoor 

05 juni  Muziekvereniging Nieuw Leven 
12 juni  Floraband + Muziekvereniging Laurentius 
19 juni  Harmoniekapel Werkmans Wilskracht 

26 juni  Jeugd Symfonie Orkest Rijnstreek + Koorschool 
03 juli  Harmonie Voorschoten 

10 juli  Oost-Europakoor Mila + Muziekvereniging De Burcht  
17 juli  Géén concert ivm Werfpop 
24 juli  Old Rhine Jazzband 

31 juli  Rumor di Mare (onder voorbehoud) 
07 augustus (wordt nog ingevuld) 

14 augustus Blazersensemble Divertimento 
21 augustus The Ordinary Herry Shoppers 
28 augustus Dansorkest Date 7-2-7 

04 september Muziekvereniging Concordia 
11 september Popcore All Sounds + Wereldorkest Muziekcentrum Leiden-Noord 

18 september Leids Harmonie Orkest 
 
Voor meer informatie over de concerten, programmawijzigingen en –aanvullingen of 

afgelasting bij slecht weer: www.vriendenvandeleidsehout.nl  
 

De concerten worden begeleid door het Waterlelieteam, een groep vrijwilligers. Zij zijn 
bij toerbeurt met twee of drie aanwezig om (samen met de muzikanten) de Waterlelie 
in te richten, te zorgen voor een drankje voor de muzikanten, programmafolders uit te 

delen en het publiek kort toe te spreken. 
 

Dit alles duurt van 12.30 uur tot 16.00 uur. 
 

Gezien het lange programma voor 2016 is versterking van het team erg welkom. 
 
Mail of bel de coördinator: 

Werner Hendriks: hendrikswerner@hotmail.com / 06-50526176 

 

Versterking Praatvogelredactie 
 
Omdat één van onze redactieleden heeft aangegeven binnenkort te willen stoppen met 

de bezigheden voor de Praatvogel zijn wij per direct op zoek naar versterking met 1 á 2 
leden. Vind je het leuk wat meer bij de wijk betrokken te zijn en hou je van redigeren, 
stukjes schrijven, interviewen of documenten opmaken dan zien we je reactie graag 

tegemoet via: 
redactie@vogelwijk.nl (of schiet één van de redactieleden eens aan) 

 
De Praatvogelredactie 

mailto:redactie@vogelwijk.nl
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De IJsvogel is onze Wijkvogel 
Eveline Kamstra 

 
Nu Nederland de grutto als nationale vogel heeft, kan de Vogelwijk natuurlijk 

niet langer achterblijven. In 2016 bestaat de Vogelwijk 90 jaar – en dat leek 
een aantal bewoners een mooie gelegenheid om de Vogelwijk voor haar 90e 

verjaardag een eigen vogel te geven. Maar wat is nu een èchte Vogelwijk-vogel? 
Het was aan de wijkgenoten om dat te bepalen. Iedere bewoner van de 

Vogelwijk kon zijn of haar persoonlijke top drie samenstellen op grond van een 
lijst met 30 vogels die alle voorkomen in de Vogelwijk. 

 

Er werd druk gestemd en op 1 januari, tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel, 
sloot de stembus. De stemmen werden geteld en brachten als uitkomst dat de 

ijsvogel vanaf nu dè vogel is van de Vogelwijk. Op de tweede plaats stond het 
roodborstje en als derde kwam de pimpelmees uit de bus.  

 
Vogelkenner en wijkgenoot Dick de Vos vertelde iets meer over dit prachtige 

diertje. “Nederland is de meest noordelijke plek waar ijsvogels wonen. Ze 
komen oorspronkelijk uit de tropen en dat kan je ook wel zien aan hun felle, 

on-Hollandse kleuren. Je hoort de ijsvogel eerder dan je ‘m ziet. Een heel hoog 
en doordringend tiiii tiiii tiii, terwijl hij wegvlucht. Meestal zie je een snel 

wegvliegende blauwe schicht, maar heel soms zie je hem vlakbij zijn nesthol 
bij het water. De ijsvogel leeft vrijwel uitsluitend van vis en waterinsecten. In 

een strenge winter volgt een massale sterfte onder de ijsvogels omdat ze dan 
niet bij hun voedselbron 

kunnen komen. Gelukkig 

hebben ijsvogels een 
enorme voortplantings-

drift en kunnen ze wel 
drie broedsels per jaar 

grootbrengen.” 
 

De ijsvogel blijkt een 
intelligent en creatief 

dier dat zich makkelijk 
aanpast aan verander-

ende omstandigheden. 
Geen wonder dat de 

Vogelwijk er trots op is 
dat dit prachtige vogeltje 

is verkozen tot de vogel 

van de Vogelwijk.  
 

Foto: Herman Boekhoudt 
 

 
*P.S.  Zie ook de prachtige illustratie van Arie Andeweg die de voorkant 

van de Praatvogel siert.  
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Overleg Opvang Asielzoekers 
Ruud Stam 

 
In de overlegcommissie ‘noodopvang voor asielzoekers aan de 

Wassenaarseweg’ van 9 maart zijn, naast mededelingen over de dagelijkse 
voortgang, vooral twee onderwerpen  besproken, die voor het functioneren van 

de opvang van groot belang zijn. Dit zijn:  
 

 Hulp versus zelfstandigheid: veel mensen hebben hulp aangeboden 
om de asielzoekers een zinvolle dagbesteding te geven of om hen 

bijvoorbeeld de taal te leren. Er is veel meer aanbod dan waarmee 

gewerkt kan worden, maar het is vooral van belang dat hulp geboden 
wordt die deze mensen verder helpt in deze maatschappij. Het is hard 

nodig om deze mensen de weg te 
wijzen in een land met andere 

gebruiken en een andere taal en ze 
handvatten mee te geven om te 

leren hoe dingen werken in 
Nederland. Zelfstandigheid 

bevorderen en het leren hoe 
belangrijk eigen initiatief is in ons 

land. We moeten deze mensen 
leren hun leven zelf op te pakken 

i.p.v. thuis te gaan zitten 
afwachten. Dus zorgen dat de 

asielzoekers niet te veel 

gepamperd worden en daardoor 
hospitaliseren. 

 
We moeten vooral niet vergeten dat het hier gaat om krachtige sterke 

mensen. Dus niet hen alles uit handen nemen maar ze in hun kracht 
zetten en de weg wijzen, niet het stuur van ze overpakken. Mensen 

komen misschien later ergens te wonen waar niet op hen wordt gewacht 
en dan hebben ze die geleerde dingen hard nodig. Harder dan alle 

materiële zaken waar veel vrijwilligers nu de nadruk op leggen. Daarom 
wordt er zoveel mogelijk op gestuurd om hulp te geven die asielzoekers 

helpt om zelfstandig te kunnen functioneren. Dit sluit ook aan op de 
doelstellingen van het programma "24 x 24 aanpak" dat Leiden ontwikkelt 

voor een heel andere groep asielzoekers: de statushouders. Hier wordt 
24 weken minimaal 24 uur per week individuele begeleiding gegeven aan 

nieuwe statushouders die in Leiden huisvesting krijgen om hen met alle 

aspecten van onze maatschappij kennis te laten maken, taal te leren, 
waarden en normen van Nederland te leren en hen te helpen bij 

inburgering en het vinden van scholing en werk. 
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 Zelf koken: zoals iedereen gezien zal hebben hangen de plastic zakken 

met eten nog steeds uit de ramen van het noodopvang centrum. Dit 
omdat de brandweer verboden heeft om voldoende koelkasten te 

plaatsen omdat de capaciteit van het elektrische net onvoldoende is en 
brand kan ontstaan als dit net te veel belast wordt. Omdat dit een lastig 

probleem is met meerdere spelers die elkaar in het proces onbedoeld 
blokkeren hebben twee leden van de 

overlegcommissie, Lieke van Boven en ik,  het 
initiatief genomen om met de Burgemeester, de 

heer Lenferink een gesprek aan te vragen. Dit 
gesprek, dat 30 maart heeft plaatsgevonden, 

was positief. Van de kant van de gemeente 
wordt gewerkt aan een oplossing in goed overleg 

met het COA. De heer Lenferink ziet 
ontwikkelingen die hoopvol zijn om tot een 

oplossing te komen. Er kan geen standaard 

oplossing komen, maar door out of the box te 
denken is er goede hoop dat spoedig alle 

problemen kunnen worden opgelost en dat de 
situatie kan worden verbeterd. Er wordt gewerkt 

aan zowel koelmogelijkheden als aan 
mogelijkheden om zelf wat te kunnen koken.  

 
 

 
Dat dit zeer belangrijk is wordt alleen al duidelijk uit het feit dat deze 

mensen dagelijks moeten eten wat een cateringbedrijf hen voorzet, eten 
dat vaak weinig aansluit bij de wensen van deze asielzoekers. Verder 

maakt het hen ook nog onzelfstandiger, wat, gelet op wat hierboven 
daarover geschreven is, onwenselijk is. Ook de meeuwenproblematiek en 

de slechte koelmogelijkheden bij warm weer zijn redenen om dit 

probleem met spoed aan te pakken.  
 

Van de kant van buurtbewoners zijn er klachten over het feit dat verschillende 
asielzoekers meeuwen voeren. Uiteraard een leuk tijdverdrijf, maar 

onwenselijk en gevaarlijk. In het gesprek met de Burgemeester heeft de heer 
Lenferink toegezegd dit met het COA op te zullen nemen, zodat via voorlichting 

aan de bewoners dit kan worden opgelost.  
 

Ik hoop in de volgende Praatvogel te kunnen melden dat de problemen over 
het zelf koken zijn opgelost. 
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De Groene Cirkel 
 

Kwekerij De Groene Cirkel is een kwekerij waarbij ongeveer 35 deelnemers o.a. 
via de UWV, Gemeente of GGZ  een zinvolle dagbesteding vinden of werken 

aan arbeidsre-integratie. Ook vrijwilligers nemen deel aan het project. In 
overleg met betrokkenen verdeelt de leiding de verschillende werkzaamheden 

zodat eenieder naar wens kan werken. Op de kwekerij wordt gewerkt van 
maandag t/m vrijdag van 9:00-12:00 en van 13:00-16:00 uur (of 13:00-

17:00). Er kan fulltime maar ook in enkele dagdelen gewerkt worden.  
 

 
 
Wij bieden professionele begeleiding op maat. De werksfeer is heel gezellig, 

collegiaal en vriendelijk. Het werk is afwisselend en veelzijdig. 
 

De kwekerij dient, naast dagbesteding voor deelnemers, al meer als re-
integratieproject  waarbij deelnemers professionele begeleiding krijgen. Een 

aantal belangrijke doelen worden nagestreefd: 
• Structuur bieden 

• Werkritme opdoen 
• Sociale omgang verder ontwikkelen 

• Vaardigheden opdoen 
• Samenwerken en zinvol bezig zijn 

• Verantwoordelijkheid dragen 
• Werken aan persoonlijke doelen 

 

Samen met de deelnemers worden er doelen opgesteld. Er zijn tussentijdse 
evaluaties, waarvan verslag wordt gelegd.  Contacten worden onderhouden met 

betreffende instanties. 
 

Op de kwekerij draait alles om het telen van biologische gewassen voor de 
verkoop. Bij het groeiproces wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen. Bestuiving vindt plaats door eigen bijenvolken. 
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We kweken op de kwekerij o.a. groenten, waaronder "vergeten" groenten, fruit, 

kruiden, bloemen en planten ( kruiden en bloemen zelf te plukken in het 
seizoen).  Verder verkopen we struiken, bloemzaden, honingsoorten (o.a. van 

eigen bijenvolken), honingproducten en een selectie cadeauartikelen vanuit 
onze winkel.  

 
Onlangs is het Pad van Bremmer onder handen genomen. Het was smal en 

modderig. Nu is het weer toegankelijk, ook voor mensen met een kinderwagen 
of rolstoel. De komende periode hopen we het pad nog beter aan te passen. 

 
 

Openingstijden Winkel: 
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00uur..  

In de wintertijd zijn we open van 9 tot 16:00! 
 

Contact: 

Kwekerij de Groene Cirkel staat onder leiding van Eugene Abbo & Clazien 
Hoeffnagel. Zij zijn te bereiken op: 

Tel: 071 890 7898  
Email: groenecirkel@ggzleiden.nl 

Website:www.kwekerijdegroenecirkel.nl  
 

 
 
Routebeschrijving:  

zie Google maps. Bij de pijl is de winkel van de kwekerij. 
 

Adres: 
Kwekerij De Groene Cirkel 

Endegeesterstraatweg 5 
Gebouw Zwaluwlaan 2 

2342 AJ Oegstgeest 

Tel: 071 890 7898 

mailto:groenecirkel@ggzleiden.nl
https://www.google.nl/maps/place/Biologische+Kwekerij+de+Groene+Cirkel/@52.173843,4.465968,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c5c72083157865:0x4de007dc4a856e25
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Kees Post *3-7-1930  /  †27-2-2016 
Hans Dirken 

 
Kees Post was een belangrijk man voor Leiden en voor onze Vogelwijk, als 

stedenbouwkundig ambtenaar en als betrokken wijkbewoner. 
 

 
 

Hij werd in Palembang (Zuid-Sumatra, het huidige Indonesië) geboren. Na als 
kind enige jaren in Nederland te hebben gewoond, erna weer in Makassar (Zuid-

Celebes) en na in Java het Jappenkamp te hebben overleefd, kwam hij na de 
Tweede Wereldoorlog naar Rotterdam, om een HBS-B diploma te halen. Hij 

zwierf als puber door het platgebombardeerde Rotterdam en werd  gemotiveerd 
om wederopbouw van steden tot vak te kiezen. In ‘Delft’, de toenmalige 

Technische Hogeschool, was de studie Stedenbouw nog niet zo uit de verf 
gekomen, maar hij wist – zijn studie zelf verdienend – toch als architect-

stedenbouwer af te studeren. Direct daarna trad hij in 1961 toe tot de nog 
jonge Afdeling Stedenbouw van de Gemeente Leiden. Hij werd niet veel later 

hoofd ervan en ging op 58e jarige leeftijd, in 1988, met “de VUT”. Sinds 1995 

woonde hij met zijn Francine op Blauwe Vogelweg 2. Naast zijn beroepsfunctie 
zat hij in het bestuur van de Leidse VVV, van het Evenementenfonds, was jaren 

lang lid van de Sociëteit Amicitia (waar hij het zelfs tot “kegelkoning” schopte), 
was medeoprichter van onze Leidse Probusclub Leythe en was vele jaren ook 

verdienstelijk lid van het Wijkcomité Vogelwijk. Tot zover een officieel CV. 
 

Als je zoals Kees al 28 jaar gepensioneerd bent, zijn je bijdragen als 
professional grotendeels vervaagt of zelfs vergeten. Bij zijn afscheid in ’88 als 

gemeenteambtenaar is echter een boekje gepubliceerd, waarin zijn bijdragen, 
de politieke en organisatieveranderingen van de gemeente in zijn periode, 

veelzijdig worden belicht. Daaruit blijkt dat een goede stedenbouwkundige 
ambtenaar ook een koorddanser is temidden van enerzijds: wisselende, 

politieke bazen, gemeenteraden en andere ambtelijke diensten en, anderzijds: 
de professionele taakuitoefening als analyticus en ontwerper, als visionair en 

creatieveling. Het is duidelijk dat Kees een belangrijke rol heeft gespeeld in het 

tot stand komen van niet alleen beleidsnota’s en plannen, maar ook van zeer 
veel gebouwen en andere stedelijke veranderingen van infrastructuur, waarvan 

vooral in zijn geliefde binnenstad. 
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Hij voelde zich als een vis in het water, om in de overmaat en wisseling van 
opinies en visies onder B&W, ambtenarij en stedelingen constructief en 

vakkundig mee te denken. Hij was de ideeënman die steeds bijzonder veel 
oplossingen verzon en zich daarbij redelijk flexibel wist op te stellen. Zo 

meenden wethouders soms eigen ideeën door te drukken, die hun vooraf door 
Kees waren ingefluisterd. De ene wethouder lag hem meer dan de andere. Zo 

had Kees meer op met Cees Waal dan met Dominee Kret en zijn werk ging 
zeker niet zonder frustraties. Hij wist echter dat niet gelijk krijgen - wegens 

financiën of politieke voorkeur- gewoon bij zijn functie hoorde en hij bleef 
gewoonlijk beminnelijk, redelijk en –zo het echt kon – ook vasthoudend. 

 
Kees was een markant figuur, wel verre van extreme standpunten, maar uiterst 

betrokken. Hij was origineel in zijn ideeën-rijkdom en niet zonder een zekere 
speelsheid. Zoals wel gebruikelijk is bij inventieve vaklieden, kenmerkten hem 

enkele innerlijke tegenstellingen: Hij was zeer systematisch in zijn denken en 

handelen, maar kon zich ook vastbijten in details en alternatieven; hij was 
professioneel steeds tactisch, maar als vriend meestal zeer open en direct; hij 

zat vol ideeën, maar liet veel ruimte en erkenning voor zijn medewerkers. 
 

Die kwalificaties haal ik niet alleen uit voornoemd afscheidsboek. Ik heb hem 
als mijn vriend om de hoek aan de Blauwe Vogelweg vele jaren intensief 

meegemaakt, ook in het wijkcomité en bij onze Probusclub enz. Bijvoorbeeld 
herinner ik me dat bij de verbouwing een paar jaar terug van ons huis aan de 

Lijsterstraat hij bleef schetsen voor me; aan een zwevende erker en een soort 
puntdak van de woonkeuken, die de achtertuin zou en heeft vervangen. Ook 

dat hij vaak op de proppen kwam met zijn analyses en oplossingen van 
technische problemen her en der (bijvoorbeeld over het weer laten vollopen 

van de Dode Zee met zeewater) en dat hij dan graag erover brainstormde.  
 

Zijn officieuze taak voor onze wijk gedurende zijn vele pensioenjaren was het 

kritisch bijhouden van de technische stand van weg, water en bebouwing in 
onze wijk en om bij belangrijke bevindingen zich te wenden tot de hem 

vertrouwde Leidse instanties. Hij kende stad en wijk en hoe de ambtelijke en 
bestuurlijke hazen er liepen op z’n duimpje. Zo wist hij veel te ontdekken, 

informeren, waarschuwen en te voorkómen. Tot vlak voor z’n dood kon je hem 
tegenkomen in de wijk, bijvoorbeeld aandachtig de voorbereidingen 

bestuderend van de sloop van gebouw Nieuweroord. 
 

Kees was een beminnelijk en waardevol mens en velen zullen zijn gaven en 
persoonlijkheid missen. 
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Floris V: Leidensweg 
Theo Gijzenij 

 
Op de volgende dagen is het de moeite waard om de vlag buiten te steken: 

 
14 juni:   verjaardag burgemeester van der Werf (1529) 

24 juni:   verjaardag Floris V (1254) 
10 juli:  Kamerlingh Onnesgebouw ( 1908) dit is vorig jaar al in de 

Praatvogel behandeld. 
15 juli:   Verjaardag van Rembrandt van Rijn (1606) 

23 juli:  Stadsrechten sinds 1213 volgens Freek Lugt (veel kritiek, 

want klopt dit wel?) 
25 augustus:  Beeldenstorm (1566) 

 
Het leek mij leuk iets meer te vertellen over de grootste en beroemdste Graaf 

van Holland, Floris V, die een geboren Leidenaar was. Handig is om dan ook 
zijn vader, Graaf Willem II, te behandelen; veel minder bekend, ik vind dat 

onterecht. Eerst zal ik uitleggen hoe de structuur van de regering in die tijden 
in elkaar stak.  

 
We spreken over één Leenheer de Duitse Keizer van 

het heilige Roomse Keizerrijk) en daaronder talloze 
leenmannen, zoals ook onze Graaf van Holland, 

leenman was. Als de leenheer/keizer overleed, dan 
kwamen de ‘keurvorsten’ bijeen en die kozen een 

nieuwe koning Let op: een koning en niet een nieuwe 

keizer. Alleen de paus kon van de ‘koning’ een ‘keizer’ 
maken, met de enige keizerskroon die er was, die nog 

van Karel de Grote was geweest uit 800 (een foeilelijk 
ding vind ik).  

 
Die verheffing deed de paus vaak, maar zeker niet automatisch. Je moest er 

als nieuw gekozen rooms-koning wel even voor naar Rome. Er waren drie 
categorieën leenmannen: De Graaf, de Hertog en de Bisschop. In later tijd was 

er soms een ernstig meningsverschil tussen de keizer en de paus. Dat betrof 
dan de benoeming van een nieuwe bisschop, immers als een Graaf of Hertog 

kwam te overlijden volgde zijn oudste zoon hem op. Zelfs de keizer kon dat 
opvolgingsrecht niet betwisten, maar bij de bisschop lag dat anders. Die had 

geen zoon althans, hij had ze meestal wel, maar niet officieel. De keizer 
benoemde graag een nieuwe bisschop die hém goed gezind was, maar dát wilde 

de paus ook, dus was de strijd inzake de benoeming, wereldlijk (de keizer) 

tegen kerkelijk (de paus).  
 

Hier in de ‘lage landen’ was het Graafschap Holland economisch verreweg de 
sterkste. Willem II is met 95% zekerheid in Leiden geboren, al is de datum niet 

zeker. Dat zou februari 1227 of 1228 moeten zijn geweest; zoon Floris V is 
zeker hier in Leiden geboren; beiden in het ‘Gravenhof’, later is die naam 

veranderd naar ‘ Huize Lokhorst’, het gebouw staat er nu niet meer, maar de 
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fundering zit nog in de grond én daarop is de huidige Lokhorstkerk gebouwd. 

Dus als u komende zomer door de Lokhorststraat (hartje centrum) loopt, dan 
weet u niet alleen waarom die straat zo heet, maar ook die rijke magnifieke 

geschiedenis ervan. Vanaf Huize Lokhorst/Gravenhof loop je in een paar passen 
naar ‘Gravensteen’. Het was het gerecht en de gevangenis van de Graven. Vlak 

erachter lag een, toen nog, klein houten kerkje-kapel, die de vrouw van Graaf 
Floris I, Petronella van Saksen, in 1121 had laten zegenen. door de bisschop 

van Utrecht. Het kerkje was opgedragen aan de Heilige Petrus, die, volgens de 
Bijbel ook de sleutelbewaarder is. Zo is Leiden dus ook aan haar bijnaam ‘de 

Sleutelstad’ gekomen, waarvan akte. Vanaf het Pieterskerkje liep men via de 
‘Koningsweg’ zo naar het Rapenburg om daar aan boord te gaan. Logisch want 

toen ging ongeveer 95% van al het vervoer over water. Hoe de ‘Koningsweg’ 
nu heet en waarom bewaren we voor een andere keer, want ook dat is een 

prachtig verhaal. U en ik lopen elk jaar wel een paar keer over die weg/straat. 
 

Willem II volgde zijn vader, Floris IV, op in 1234, maar was toen pas ongeveer 

5 á 6 jaar oud, dus eerst een paar jaar een regentschap. Wat nóóit eerder was 
gebeurd: Willem II werd gekozen tot de nieuwe rooms-koning in 1248, met 

name door de bisschoppen van Keulen, Mainz en Trier met ruggensteun van 
paus Innocencius IV. Willem, 20 jaar oud, was de opvolger van Koenraad IV; 

hij werd gekroond op 1 november 1248 in Aken, de oude stad van Karel de 
Grote. Van de verheffing tot keizer is het nooit gekomen. Denkt u zich eens in 

wat dat voor Leiden zou hebben betekend, een ‘keizer’, want Leiden was wel 
het centrum van de macht, nu zouden we zeggen de hoofdstad of residentie. 

Hij bleef rooms-koning tot aan zijn dood op 28 januari 1256. Willem II z’n dood 
was tragisch. Hij sneuvelde in een veldtocht tegen de West-Friezen. Hij zakte, 

letterlijk, dus niet figuurlijk, door het ijs van het Berkmeer bij Hoogwoud 
(blijkbaar een zware winter in 1256).  

 
Mensen zagen iemand spartelen in 

die massa van gebroken ijs, hebben 

hem op de kant getrokken en dus 
gered, maar deze redders bleken de 

vijanden van Willem II te zijn. Zij 
hebben hem, hun geluk niet op 

kunnend, ter plekke een kopje 
kleiner gemaakt en zijn lijk 

verstopt. Overigens, omdat Leiden 
de ‘hoofdstad’ was van dat machtige 

Graafschap Holland had Leiden een 
aparte ‘verplichte’ deelname aan 

elke veldtocht. Leiden leverde 
steeds 8 soldaten, veel minder dan andere steden, dorpen ect. Deze 8 soldaten 

vochten niet mee, maar vormden een cirkel rond de slaaptent van de Graaf, ter 
bescherming. Dat kon best zwaar zijn; stel na een hele dagmars ging de rest 

van het leger na het eten slapen, moesten onze 8 Leidse soldaten nog de hele 

nacht waken. Een soort erebaan , maar soms wel erg zwaar.  
 

En zo komen we bij zijn zoon Floris V, de Graaf van Holland en Zeeland waar 
we het eigenlijk over zouden hebben in deze editie. Omdat Floris geboren is in 

1254 was hij pas 2 jaar oud toen Willen II overleed. Er was dus weer een 
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regentschap nodig, want 2 jaar is wel erg jong om zelf de teugels al in handen 

te nemen. Dat deed Floris in 1266; 12 jaar oud moet toch voldoende zijn. Hij 
begon met o.a. het zoeken van het lijk van zijn vader, wat hij inderdaad in 1282 

vond achter een kachelplaat in het dorpje Hoogwoud in West-Friesland.  
 

U kunt Floris V vandaag de dag hier in Leiden nog 
zien. Op het stadhuisplein in de hoek links van de 

stadhuisingang is een beeldengroep uitgehouwen 
met in het midden Floris V, links van hem een 

poorter en een poorteres en rechts een bisschop 
en een ridder. Toen ik op school zat, leerde ik via 

de geschiedenis-boekjes l over Floris V met zijn 
bekende bijnaam: ‘der keerlen god’. Dat betekent 

dat Floris met name opkwam voor de belangen 
van de gewone mensen, de boeren en de 

ontluikende handwerkers en midden-stand. Hij 

was juist niet op de hand van de adel wat hem 
een unieke status gaf. Een prachtige bijnaam 

vond ik het. Toch doet één zaak van Floris mij 
echt pijn. Hij wilde het machts-centrum weghalen 

uit Leiden en deze vestigen in Den Haag. Maar 
het waarom hiervan heb ik nooit gesnapt, immers 90% wellicht zelfs 95% van 

het vervoer ging toen over water. Dat maakte Leiden ook uniek, je kon de Rijn 
stroom-opwaarts varen naar Alphen, of stroomafwaarts naar Katwijk, en dan 

de zee op. Maar bij de Burcht kon je ook de Mare op, naar het Leidsche Meer 
en dan naar Haarlem en Amsterdam (vanaf daar gerekend heette dat meer het 

Haarlemmer Meer). Naar het zuiden varen kon ook vanuit Leiden via de Vliet, 
eventueel als eerste stukje de Romeinse Corbulogracht.  

 
En dan de Burcht zelf. De Graven van Holland deden daar dingen, zoals eigen 

munten slaan , die ze als leenman helemaal niet mochten doen, maar och die 

Duitse Keizer was ver weg. Al die voordelen van Leiden had Den Haag niet; 
alleen een wat beschermende duinenrij in de rug. Kijk maar eens goed op bv. 

de Europese kaart: alle grote steden liggen aan water. Floris zette door. De 
grote aanzet om echt over te gaan naar Den Haag is de bouw van het 

‘Binnenhof’ door Floris. U ziet dat gebouw nu nog vrijwel dagelijks op tv. Het 
tweede grote bouwwerk van zijn hand is het Muiderslot (aan water); samen 

met Slot Loevestein de twee imposantste kastelen van ons land. Ook met onze 
Floris is het slecht afgelopen. In 1296 is hij vermoord door drie van die lagere 

edelen die hij zo verguisde: Gerard van Velzen, Herman VI van Woerden en 
Gijsbrecht van Amstel. Bij die laatste naam zult u ongetwijfeld denken: hé die 

naam ken ik, uit het beroemde toneelstuk van Joost van den Vondel, die als 
onze grootste schrijver/dichter wordt beschouwd. Dat is zeker waar, maar hij 

kwam toch ook gewoon naar hier als asielzoeker. Na de val van Antwerpen, 
1585, ontvluchtte hij, net als duizenden anderen het oorlogsgebied en kwam 

noordwaarts. Tot zover deze keer. Ik hoop dat we allemaal eens lang en diep 

gaan nadenken over wie nu eigenlijk Leiden’s ‘grootste zoon’ was; is dat 
Rembrandt of deze Floris V? 

 
In ieder geval verdient Floris het dat wij allen op 24 juni uitbundig vlaggen ter 

gelegenheid van zijn verjaardag. Snapt u nu waarom mijn zoon Floris heet?  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-iMeD05bMAhWJbRQKHUfFCyMQjRwIBw&url=http://www.westfriesgenootschap.nl/archivering/ach_lieve_tijd_west-friesland/alt_wf_015.php&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNH8zU9jEvZQJEgA1rF1M_DKB5gZNw&ust=1461015982628093
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HotSPOT in de Vogelwijk 
Els de Hullu 

Lijsterstraat 35 hoek Leeuwerikstraat is dé hotspot van onze wijk - maar ook 
Lijsterstraat 27 t/m 35 hebben ‘m! Verder is hij vrij zeldzaam, alleen op 

Lijsterstraat 4, Roodborststraat 16 & 41, Leeuwerikstraat 6 & 8, 37 t/m 41, 47 
en Bosuilstraat 7 wortelt hij.  Trouwens, uit betrouwbare bron weet ik dat hij 

naar twee van deze locaties is ‘gesmokkeld’: Roodborst 16 en Bosuil 7.  
 

Als u niet weet waar ik het over heb, bent u in goed gezelschap. Wat op 
tuinmuurtjes groeit, valt nu eenmaal niet zo op. En in onze negentigjarige (!) 

Vogelwijk trekken geen excursies langs waarbij deelnemers elkaar verheugd de 

kleine wit-paarse bloemetjes aanwijzen of de groene blaadjes die ook ‘s winters 
zo mooi frisgroen afsteken tegen stenen en mortel.  We horen geen blije 

uitroepen: ‘ Kijk nou, wat leuk: een muurleeuwenbek1!’ 
 

Muurleeuwenbekjes zijn plantjes die, zoals 
de naam doet vermoeden, zich helemaal 

gespecialiseerd hebben in het leven op 
muren. Ze wortelen in spleten, ze zijn 

bestand tegen de wisselende 
omstandigheden die je nou eenmaal hebt op 

zo’n muur: heet/koud, droog/nat, en als na 
de bloei de vrucht rijpt, kromt de 

vruchtsteel zich van het licht af zodat de 
doosvrucht ín de voeg wordt gedrukt, waar 

de zaden kunnen kiemen. De bloemetjes 

zijn klein, minder dan 1 cm; om te 
fotograferen heb je een macrolens nodig. 

 
Muurleeuwenbekjes zijn in de 17de eeuw uit 

Zuid-Europa ingevoerd en verwilderd; nu 
komen ze vooral in steden voor op oude, 

zonnige en vochtige muren. De plant kan 
uitsluitend overleven in verbrokkeld specie 

dat door de tand des tijds zuurder is 
geworden. Nieuw voegwerk met 

Portlandcement is veel te hard en te basisch, daar krijgen ze geen grip op. De 
muurleeuwenbek is trouwens een van de eerste planten, ná korstmossen en 

mossen, die zich een plek weet te veroveren op muurtjes; een aantal 
zeldzamere planten volgt pas later in de successie (als ze de kans krijgen). 

 

De bovengenoemde muurleeuwenbek-smokkelaars bekenden mij hoe ze te 
werk waren gegaan: gewoon een plantje in een potje laten wortelen en dan zijn 

gang laten gaan op de nieuwe (oude) muur. Succes!  
 

Meer informatie, zie: Natuurfotografie.nl; Vroegevogels.vara.nl; Floron.nl 

                                                 
1 Cymbalaria muralis 
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Verslag van het Kerstdiner 
Kerstcommissie: Adry, Ingrid, Jan en Anneke 

 
Op dinsdag 22 december vond het eerste buurtkerstdiner plaats. Het was een 

sfeervolle bijeenkomst, georganiseerd voor en door wijkgenoten. 
 

Al heel snel nadat de uitnodiging op de 
mat was gevallen kwamen er 

enthousiaste reacties van mensen die 
wilden deelnemen aan het diner; soms 

alleen wilden helpen met de 

voorbereidingen, of die een gerecht 
wilden maken. De gasten waren bekende 

en onbekende gezichten uit de Vogelwijk. 
Ook een gezin met 3 kinderen vrolijkte 

de bijeenkomst op. Het was een goede 
gelegenheid om een aantal buurgenoten 

beter te leren kennen. 
 

In de prachtig versierde zaal van het 
Vogelnest waren 2 lange tafels gedekt 

voor 28 personen. Vanuit het opgezette 
marktstalletje - te leen van de speeltuin 

- werden een aantal gerechten 
opgeschept en verder was er een 

lopend buffet. Door de goede 

coördinatie van Jan kon men kiezen uit 
verschillende, heerlijke  gerechten, voor 

ieders smaak. Tussen de bedrijven door 
en na afloop waren zoveel spontane 

helpende handen dat het allemaal 
gesmeerd verliep en waardoor de sfeer 

ongedwongen was. 
 

Het optreden van het Vogelkoor was een geweldige start van de avond en 
tussen de vele gangen door konden we ook nog eens genieten van een muzikale 

bijdrage op keyboard en viool en van een leuk kerstgedicht. Er waren nog meer 
belangeloze bijdragen: het servies kon worden geleend van Serviceflat 

Schouwenhove en de Mytylschool Thermiek, bij Kinderdagverblijf Pimmetje 
mochten de uitnodigingen worden gekopieerd en De Patissier (in de 

Kempenaerstraat) stelde overheerlijke bonbons ter beschikking. Mede dankzij 

deze  bijdragen en  alle gerechten die de makers zelf hadden bekostigd, hoefde 
maar een kleine vrijwillige  bijdrage van de gasten worden gevraagd. Er waren 

zoveel positieve reacties dat het organisatiecomité ook volgend jaar graag weer 
zo’n leuk kerstdiner wil organiseren voor ongeveer 35 personen. 
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Vraag het de Luistervink… 
 

Lieve Luistervink, 
 

De laatste tijd ben ik mij enorm aan het vervelen. Onze kinderen zijn het huis 
uit en ik merk dat mijn vrienden het vaak te druk hebben om af te spreken. 

iHoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet in een sociaal isolement geraak? 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Mevr. M.U.U.R. Bloem 
 

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

 

 
Beste mevrouw Bloem, 

 
 

 
Het voornaamste wat u moet doen is in beweging blijven. 

Ik bedoel dit zowel in letterlijke en figuurlijke zin. Door 

te bewegen maakt uw lichaam endorfine aan waardoor u 
zich gelukkiger voelt en u meer energie krijgt. Kies wel 

een activiteit die bij uw past. Niet iedereen is een 
marathonloper.  

 
Met figuurlijk in beweging blijven bedoel ik dat u op zoek 

moet naar een activiteit met voldoende sociale aspecten. Dit kan een 
‘gewone’ baan zijn maar ook vrijwilligerswerk is een goede en bevredigende 

bezigheid. Denkt u bijvoorbeeld is aan ons eigen Vogelnetwerk of één van de 
vele (sport) verenigingen die in de buurt gevestigd zijn. Bij nagenoeg alle 

clubs zijn extra vrijwilligers van harte welkom, variërend van koffiejuffrouw 
tot bestuurslid. Er is vast wel iets te vinden dat past bij uw expertise en 

interesse. Ook solo-bezigheden zoals puzzelen of breien zijn ook goed te 
combineren met gezelschap. 

 

Ik wens u alle sterkte, en mocht u blijven kampen met negatieve gevoelens, 
schroom dan niet om aan de (professionele) bel te trekken. De huisarts 

benaderen is hier een goede eerste stap. 
 

De Luistervink 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hebt u ook een vraag of een dilemma? Leg het voor aan ‘De Luistervink’ en 

ontvang een serieus antwoord op uw probleem. U kunt mailen naar: 
redactie@vogelwijk.nl o.v.v. De Luistervink. 
 

 

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

mailto:redactie@vogelwijk.nl
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Jaarvergadering Vogelwijk 
Wijkcomité Vogelwijk 

 

Verslag Jaarvergadering Vogelwijk; Dinsdag 1 maart 2016 
 

Afwezig: voorzitter Ronald (hij is voor een paar maanden naar Australië 
verhuisd); Thera en Ruud Stam, Friso Vermeulen (i.v.m. de promotie van 

Friso’s vrouw)  
Els de Hullu neemt Ronald waar als voorzitter, Cees Meijer neemt Els waar als 

secretaris en Gosse Jensma is gewoon penningmeester. 

 
Els heet iedereen om 20.00 uur welkom op deze eerste dag van de lente, 

waarop de ooievaars op het nest het wel koud moeten hebben. Daarna 
introduceert zij Birte Kristiansen als nieuw lid van het wijkcomité. 

 
Het doel van de avond: verantwoording afleggen, op de hoogte brengen van 

ontwikkelingen, aangeven waar en hoe u betrokken kunt zijn.  
 

Wij zijn maar een klein wijkcomitétje in een kleine wijk – maar er gebeurt wel 
veel! Dus helpende handen zijn heel welkom. Om die reden is er een lijst 

uitgedeeld waarop men kan aangeven of en hoe men betrokken wil zijn. 
 

Vervolgens komt er in drie kwartier een groot aantal zaken langs, waarna er 
gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan. 

 

1. Vaste activiteiten 
a. Wijkfeest – steeds meer inbreng van wijkbewoners met culinaire 

eilandjes door en voor de wijk, heel geslaagd. 
b. Opruimen Bos van Bosman – erg leuk, veel vuil. De kinderen 

werden op karretjes door de wijk gereden en hadden pannenkoeken 
na in de speeltuin. 

c. Nieuwjaarsborrel – waarvoor steeds meer belangstelling is 
d. Een speciaal word van dank voor 

i. Praatvogelredactie, viermaal uitgekomen en samengesteld 
door drie redactieleden; 

ii. Vogelnetwerk: maandelijkse koffieochtenden en niet te 
vergeten het kerstdiner;  

iii. Denktank Nieuweroord: veel werk verzet, nu komt de 
volgende fase; 

iv. De mensen uit de wijk die zich ingezet hebben om tegengas 

te geven over het busstation (samen met anderen); zie punt 
3i hieronder; 

v. Iedereen die actief is geweest. Samen maken we deze wijk 
tot - om met Ronald te spreken - ‘de leukste wijk van Leiden’. 

2. Financieel verslag: Gosse meldt dat we over 2015 iets hebben 
overgehouden. Dat komt door een sponsorbijdrage van Enetec en een 

advertentie in de Praatvogel. 
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Trudy Kraan zegt namens de Kascommissie dat zij alle transacties hebben 

gecontroleerd en dat de penningmeester alle kritische vragen wist te 
beantwoorden. Zij vraagt wel aandacht voor het eigen vermogen en stelt voor 

de drankjes tijdens het wijkfeest een dubbeltje goedkoper te maken. 
3. Ontwikkelingen & uitdagingen in en om de wijk: 

a. Betaald parkeren. Wordt ingevoerd en is ook hard nodig gezien 
parkeerdruk. Zie verder website gemeente. 

b. Zonnepanelen: er zijn er veel geplaatst (totaal 600 000kwh) en 
Gosse krijgt nog steeds belangstellenden. Ook worden er 

binnenkort zonnepanelen geplaatst op het appartementencomplex 
aan de IJsvogelhof: groot succes dus. Trouwens: ook twee 

elektrische laadpalen op de parkeerplaats aan de IJsvogelhof (daar 
dus s.v.p. geen andere auto’s zetten). 

c. Nieuweroord: zoals iedereen ziet is de sloop in volle gang; er duiken 
telkens nieuwe dingen op, zo zijn er grote bedenkingen tegen de 

opslag van grond op het voorterrein – de berg wordt heel hoog en 

zoveel vrachtwagens levert veel schade op is onze verwachting. 
Daarover is intensief contact gezocht met de verantwoordelijken bij 

de gemeente2.  
d. Alle vragen m.b.t dit onderwerp liggen nu bij de denktank 

Nieuweroord, komt dinsdag op hun vergadering aan de orde. 
e. Bos van Bosman. De beheergroep van het bos van Bosman is nieuw 

leven ingeblazen en doet erg haar best om samen met het bureau 
Stadsnatuur (die een schouw heeft uitgevoerd op de 

natuurwaarden) ervoor te zorgen dat het bos aantrekkelijk én 
natuurlijk blijft. De wijkvogel – de ijsvogel - zit er nog! 

Herman van der Kooi vraagt hoe het staat met het doorbreken 
van het bos en de meandering van de paden. Els meldt dat dit idee 

van de baan is, maar dat er mogelijk wel een pad komt aan de 
noordkant van de vijver.  

f. Wijkbeheer. Alles wat te maken heeft met schoon -heel-  veilig in 

onze wijk valt onder John van Velzen (NB m.u.v. het Bos van 
Bosman) en hij heeft een nieuw voorstel over hoe wij als burgers 

kunnen participeren. Zijn voorstel is dat we een avond of ochtend 
organiseren waarin belangstellenden geïnformeerd worden over 

hoe de gemeente ‘meet’ wat geldt als schoon, heel en veilig in 
categorieën a – b (twijfel, maar nog wel ok) – c (niet goed) – d 

(mag niet voorkomen). Daarna wil hij een schouw lopen met 
wijkbewoners om een lijst te maken van wat snel gerepareerd 

wordt en hoe dat gebeurt. Daarnaast hoopt hij convenanten af te 
sluiten met groepjes bewoners die zelf verantwoordelijkheid nemen 

voor het onderhoud van een deel van de wijk, met hulp van de 
gemeente. Dan zouden er ook geen bomen meer gekapt moeten 

worden zonder dat mensen ervan weten (Merelstraat). Ik hoop dit 
te organiseren samen met Rinus en Arnold – we horen graag als 

u mee wilt denken en doen. 

John stelt voor dat onze vertegenwoordiging divers van 
samenstelling is, omdat er verschillende belangen zijn. 

                                                 
2 Op het moment van schrijven is duidelijk dat de gemeente afziet van dit plan. 



24 

Eveline Kamstra vraagt naar de status van de schouw en deze 

vooral breed te delen, zodat meer mensen in de wijk betrokken zijn 
en zaken kunnen signaleren. 

g. Het AZC is er gekomen, met 250 vluchtelingen, en wij hebben er 
weinig last van – maar er is ook weinig samenwerking, terwijl de 

mensen bijna in de wijk wonen. Er is een klein budget vanuit de 
wijk om iets samen te organiseren maar we hebben pas het begin 

van contact gekregen, Els weet nu waar we zijn moeten. Wie neemt 
het voortouw, bijvoorbeeld voor een activiteit met vrouwen en 

kinderen? 
Er liggen nu rond de 3.000 aanbiedingen voor allerlei activiteiten, 

maar men zoekt vooral mensen de een coördinerende rol kunnen 
spelen. 

Ria van der Voorde meldt dat zij met een auto met 
kinderspeelgoed is weggestuurd. Dat is natuurlijk zuur, maar 

bevestigt dat men liever geen ad hoc-acties wil, maar voor 

coördinatie. 
h. Gorleaus/Biosciencepark/Clusius-locatie. De bouw gaat snel, en 

daar gaan we veel van merken door drukte op de Wassenaarseweg. 
De gemeente heeft geen overleg met ons gevoerd hierover (ook 

niet over hoogte van de Clusiusgebouwen) want zij horen niet tot 
onze wijk, maar tot het stationsgebied. Er is een aantal mensen uit 

de wijk bij de presentatie van de gemeente geweest over het 
BioSciencePark, waar zorgen zijn uitgesproken over het parkeren 

en de drukte op de weg. 
i. Verplaatsing busstation. Dit is echt een issue waarover we nog veel 

gaan horen en waarover we dankzij oplettende wijkbewoners 
geïnformeerd zijn. Waar gaat het om? De gemeente heeft bedacht 

om aan de voorzijde van het station winkels, kantoren en woningen 
te bouwen, op de plek waar nu het busstation is. Het busstation 

kan dan aan de Bargelaan komen – dus op dat kleine eilandje 

bomen tussen Rijnsburgerweg en Poortgebouw en om de ‘villa’ 
heen. Het gevolg is dat alle bussen over de Rijnsburgerweg en 

Posthof-rotonde moeten rijden. Dit raakt ons als wijk doordat het 
verkeer komt vast te staan. Er is vanuit het wijkcomité geWOBT om 

het rapport in handen te krijgen op grond waarvan de verplaatsing 
van het busstation mogelijk zou zijn; inmiddels is de informatie 

binnen. Ook bij politieke partijen bij de provincie zijn er intussen 
vraagtekens geplaatst. De brief aan de gemeenteraad staat op onze 

website. 
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Meer informatie is te krijgen bij Marca van Dijk. Marca zegt dat er 

geen behoefte is aan uitbreiding van de werkgroep, maar dat men 
zo nu en dan wel graag een beroep wil doen op expertise in de wijk. 

Daarom de vraag of bewoners met de volgende expertise zich bij 
haar willen melden: 

 RO-procedures 
 MER-procedures 

 Econometristen (althans mensen die met wiskundige 
modellen overweg kunnen) 

 Stedenbouwkundigen 
 Verder de vraag aan (groot)ouders van kinderen op het 

Rijnlands en het Driestar, want zij moeten zorgen dat 
schoolbesturen zich ook realiseren wat er gebeurt. 

i. Lid van de WMO-adviesraad Leiden Gigi van Rhee. Deze 
adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het 

gebied van sociaal beleid, maar ook over losliggende stoeptegels. 

In die zin is er ook een overlap met de het werk van John van 
Velsen. De adviesraad is geen klachtenloket, maar kan wel advies 

geven. Zij geeft aan het werk van het sociaal wijkteam niet te 
kennen. Adry Lodder  stelt voor het sociaal wijkteam meer 

zichtbaar te maken door hen te vragen spreekuur te houden. 
ii. Liesbeth Bakker vraagt:  

a.  niet te bakfietsen op de stoep 
b. zie bordjes over verzamelen doppen, deze mogen bij haar in de 

bak in de voortuin 
c. opruimen slootkanten voor broedseizoen 

iii. Cor Roodbergen: idee plukstruiken en eetbare planten rondzaaien 
+ ooievaarsnesten uitbreiden 

iv. Els wijst erop dat de gemeente wijkinitiatieven kan subsidiëren en 
deelt folders uit  

v. Vragen uit de zaal: 

a. Herman van der Kooij vraagt of er nog wat aan de 
meeuwenoverlast wordt gedaan. Volgens Els lijkt die te zijn 

afgenomen. Per straat zijn er mensen die op het dak monitoren. 
We vragen deze mensen alert te blijven. 

b. WhatsApp-groep voor de wijk. Christiaan van Minne houdt een 
warm pleidooi voor Nextdoor als medium. Daarmee kun je 

mensen met elkaar in contact brengen, dingen delen, zaken te 
koop aanbieden enz. enz. En dat alles binnen een afgeschermde 

omgeving waar alleen leden bij kunnen. Het idee vindt bijval en 
Nextdoor Vogelwijk zal actief worden verspreid. Herman 

verzorgt een artikel over dit medium in de volgende Praatvogel, 
dat nog geheel analoog is. De deadline daarvoor is 11 april. 

c. Eveline Kamstra merkt op dat de Vogelwijk negentig jaar 
bestaat. Het wijkcomité neemt dit mee. 
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Wist u dat... 
 

 veel fruit (appels, peren, kersen, aardbeien), groenten (tomaten, 
courgette, aubergine, paprika) en zaadteelt (kool, sla, peen en ui) pas 

vrucht dragen nadat bijen, vlinders en hommels het stuifmeel van de ene 
bloem naar de andere hebben overgebracht? 

 
 uw tuin een echt bijenhotel kan worden met behulp van veel bloemen en 

struiken? 
 

 aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest een nieuwe kringloopwinkel 

(van SOEK) geopend is? 
 

 veganisme geen eitje is? 
 

 houtskool met FSC-keurmerk veel milieuvriendelijk is op de barbecue 

omdat het hout legaal gekapt is in duurzaam beheerde bossen? 
 

 voldoende water drinken ervoor zorgt dat stoffen afgevoerd worden 
waardoor de vetverbranding op peil blijft?  

 

 in Jakarta nog geen 4 % van de stadsbevolking (van de 28 miljoen 
mensen!) is aangesloten op het leidingwatersysteem en dat 96 % daarom 

zijn dagelijkse drinkwater oppompt? En dat hierdoor de stad jaarlijks 25 
cm. zakt, ofwel elke vier jaar met een meter?  

 

 het koken van water het goedkoopst is met een waterkoker? Omdat deze 
efficiënt omgaat met energie en een rendement van 90% heeft? Terwijl 

een magnetron ongeveer 32 % van de warmte gebruikt om water op te 
warmen, en een gasfornuis 40 tot 50 %.  

 

 de meeste mensen het liefst op hun zij slapen? Maar dat wetenschappers 
het slapen op de rug beschouwen als de beste houding, en op de buik als 

de slechtste slaaphouding?  
 

 in de chocoladepasta van Duo Penotti verantwoorde palmolie en cacao is 
verwerkt? 

 

 vetvlekken en frituurvlekken met behulp van een lauw zeepsopje, en 
eventueel daarna met een doekje met ammoniawater, verdwijnen? 

 

 in Amsterdam een mannelijke verloskundige van Turks-islamitische 
afkomst werkt? 

 

 in babyvoeding zeven (!) klontjes suiker worden verwerkt? 
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 een baby per jaar 500 kilo aan luiers produceert die belanden in het 

restafval? Maar dat er een keur aan wasbare luiers bestaat van 
(eco)katoen, hennep, bamboe of fleece?  

 

 Hema, C&A en Ikea biologisch katoen verkopen met het BCI-keurmerk 

(Better Cotton Initiative)? 
 

 sinds de Tweede Wereldoorlog al meer dan 1,2 miljard hectare vruchtbare 

grond is veranderd in dorre woestijn en dat uitgerekend de droge 
gebieden in de toekomst nog droger worden? (Bron: de Verenigde 

Naties).  
 

 2016 het jaar van de bodem is?  

 

 de bodem in Noord-Holland door slecht gebruik te veel is uitgeput 

waardoor er amper nog biologische witte en rode kolen worden 
verbouwd? 

 

 Facebook in Texas een nieuw datacenter bouwt dat helemaal op 
windenergie zal draaien?  

 

 in China per dag ruim 4300 mensen sterven aan luchtvervuiling? 
 

 rook uit open haarden en houtkachels niet alleen een hoge fijnstof-
uitstoot bevat maar ook kankerverwekkende en giftige stoffen als 

koolmonoxide? 
 

 astma en COPD-patiënten zich niet kunnen beschermen tegen houtrook? 

Omdat het onmogelijk is de eigen woning zodanig af te sluiten dat de 
rook niet binnendringt? 

 
 de rijkste 1 % van de wereldbevolking meer vermogen bezit dan de rest 

(99 %) van de wereld? 
 

 Piramidevormige theezakjes niet bij het gft-afval horen omdat zij zijn 

gemaakt van kunststof met microplastic? (Bron: 
www.beatthemicrobead.org) 

 

 Kasteel Endegeest een nieuwe eigenaar krijgt omdat Rivierduinen 
vertrekt en het landgoed wordt verkocht? Oegstgeest wil bestemming 

'kantoor' in plaats van 'zorg' voor het kasteel, terwijl de regio bezig is het 
aantal vierkante meters aan kantoren te verminderen. 

 

 vliegen niet houden van de lucht van azijn, ui en citroensap?  

 

 u met behulp van plakjes ui op het vlees de vliegen weghoudt tijdens de 
barbecue?

http://www.beatthemicrobead.org/
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Agenda 

 
 
 

 21 mei  Speeltuin Vogelenwijk 70 jaar 12:00 – 18:00 
 24 juni april Deadline Kopij Praatvogel 

 27 augustus Wijkfeest 
 

 Elke 3e donderdag van de maand Vogelnetwerkcafé, 10:30 – 12:00 
 Iedere zondag een concert in de Waterlelie, 13:30 – 15:30 

 
 

Praatvogel Poetry 
 

Als iemand mij nou maar  

had opgeraapt  

en in zijn zak gestopt  

en daar gelaten had,  

dat af en toe een hand mij vond,  

voelde hoe zacht ik was  

en dan weer losliet.  

Of op de vensterbank gelegd,  

op 't nachtkastje,  

in een rommeldoos.  

De keukenla!  

Ik heb nog nooit een reis gemaakt,  

ik moest zo nodig wortel schieten.  

Als iemand mij nou maar had opgeraapt,  

er was niets aan de hand geweest,  

ik was kastanjebruin geweest,  

ik had geglansd, geglansd,  

wat later was ik wat gaan rimpelen,  

en dan, nou ja, maar nu,  

nu moet ik onvrijwillig transformeren  

en niet zo n beetje ook.  

En steeds als ik zo ongeveer  

gewend ben aan mijn nieuwe vorm,  

steeds als ik zo min of meer  

 

 

geaccepteerd heb  

dat ik ben zoals ik ben,  

dan ben ik alweer anders.  

En als het nu zo was dat ik gekozen had  

om zo te zijn, dat ik het wilde:  

steeds een ring erbij,  

zoveel soortgenoten aan mijn takken  

in hun veilig stekelhuis,  

zo anders dan ikzelf,  

maar wat weet ik het nog goed. 

 

Ik heb het opgegeven  

te zijn zoals ik ben.  

Ik groei maar mee  

met wie ik worden zal.  

Af en toe hoor ik  

Dat iemand zegt  

Hoe mooi ik ben.  

In mijn schaduw  

gebeuren dingen  

die de moeite waard zijn. 

 
Tjitske Jansen 
Uit: Het moest maar eens gaan 
sneeuwen 

Uitgeverij Podium, Amsterdam, 2003 

Weet jij waar het gedicht over gaat? 


