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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: 

9 april 2018 
 

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 

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

Cees Meijer    cees.meijer@casema.nl 
Mark Peerdeman   markpeerdeman@hotmail.com 

 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk 

Ronald Haverman   Mezenstraat 12  tel. 751 60 78  
(voorzitter)    ronald@haverman.com 

Gosse Jensma   Vinkenstraat 8  tel. 06-41491761 
(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  Leeuwerikstraat 39 

birte.kristiansen@xs4all.nl 
 

 
 

Belangrijke contactgegevens 
 Wijkagent Mick Hoogervorst  

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

 mick.hoogervorst@politie.nl 
 Vogelnetwerk  
 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  
 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 

 Sociaal Wijkteam, John Witteman, voor zorgvragen 
 071-5164911 j.witteman@swtleiden.nl 
 Wijkambassadeur Energie, Thibaut Visser;  

duurzaamboerhaave@gmail.com 

mailto:redactie@vogelwijk.nl
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Praatvogel/www.leiden.vogelwijk.nl
file:///C:/Users/Irene/Desktop/Praatvogel/www.picasaweb.com/Praatvogel
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mailto:donkeras@xs4all.nl
mailto:cees.meijer@casema.nl
mailto:markpeerdeman@hotmail.com
mailto:ronald@haverman.com
mailto:fam.r.d.stam@casema.nl
https://twitter.com/wijkagentmick
mailto:vogelnetwerk@vogelwijk.nl
http://www.verbeterdebuurt.nl/
mailto:j.witteman@swtleiden.nl
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Voorwoord 

 
De kerstvakantie staat alweer voor de deur. En dat terwijl we het prachtige 

wijkfeest nog vers in het geheugen hebben. Wat was het weer gezellig om jullie 

allemaal te zien op ons zonnige veld midden in de wijk. 
 

Ieder jaar hoop ik op schaatsen op het de slootjes bij het Landje van Bremmer. 
Dit jaar moet het toch lukken? En als het gaat vriezen, wat zou het dan leuk 

zijn om een koek en zopie bij de sloot te hebben met warme chocomel of 
erwtensoep. Eens kijken wie die uitdaging aangaat. Het wijkcomité helpt graag 

met organiseren en consumeren! Dat moet toch een keer lukken! 
 

Op 19 december heeft alweer het derde Vogelwijk kerstdiner in het 
Speeltuingebouw plaatsgevonden. Fantastisch dat dat nu echt een traditie is 

geworden waar wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten. En bravo voor de 
organisatie en anderen die eraan bijdragen door het maken van gerechten en 

het spelen van muziek! 
 

Op 1 januari hebben we de traditionele nieuwjaarsborrel. Iedereen is welkom 

voor een hapje en drankje vanaf 16 uur in de speeltuin. We hopen vele van 
jullie daar te zien samen het glas te heffen op een mooi en bijzonder 2018. 

 
In dit stemmige kerstnummer weer veel wijknieuws, .... . Kortom maak snel 

een beker warme Chocomelk en ga eens lekker zitten lezen! 
 

Namens het wijkcomité wens ik hierbij uit hoedanigheid als voorzitter voor de 
laatste maal alle bewoners zalige kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe. Ik 

heb namelijk besloten om na 5 jaar als voorzitter uit het wijkcomité terug te 
treden. Ik heb het altijd heel leuk gevonden maar het is voor mij tijd voor iets 

anders. Ook is het goed om ruimte te maken voor nieuwe mensen. In het 
wijkcomité komt dus een plekje vrij, zie elders in de Praatvogel hiervoor de 

oproep. 
 

Tot op de nieuwjaarsborrel! 

 
 

Ronald Haverman 
 

Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Mededelingen en Oproepjes 

Kerst in het Openlucht Theater 
 
Het openluchttheater in de Leidse Hout is in winterslaap… 

Toch heeft het bestuur van het groenste theater van de regio besloten een bescheiden 
voorschot te nemen op het komende seizoen. 

  
Op vrijdag 22 december ontvangen wij graag iedereen die mee wil doen voor een 
kerstontmoeting in het theater. Van 16.00 uur tot 17.30 uur kan worden genoten van 

o.a. zang en muziek, een kerst(achtig) verhaal door Robert Strijk (wethouder cultuur), 
marshmallows maken, kerstwensen ophangen, een drankje. Fakkels en vuurkorven 

zullen het podium van het theater tot een feeërieke ontmoetingsplaats maken. 
 
Van deelnemers vragen wij een bijdrage in de onkosten van € 5,- (kinderen € 2,-), 

inclusief drankje. 
 

Tot ziens in het openluchttheater! 
 
Het bestuur van het Openluchttheater Leidse Hout 

 

Kom Zingen! 
 

Ben je op zoek naar een leuk koor? Het huiskamerkoor Vogel Vocaal zingt elke 
maandagavond een licht klassiek en eigentijds repertoire en treedt een aantal keer per 

jaar op. Vooral tenoren van harte welkom. Kom zingen! 
 
Joris Vijverberg 

 
Joris.vijverberg@gmail.com 

06 29404598. 

 

Gezocht Tennisspullen voor Kids 
 
Beste buurtgenoten, Wie heeft er nog tennisrackets, tenniskleding, tennisschoenen in 

kindermaatjes in de kast liggen, waar niets meer mee gebeurd? Dan kunnen wij die goed 
gebruiken. Een aantal Syrische kinderen tussen 7 en 11 jaar wil graag op tennis en kan 
die spullen goed gebruiken. Wil je er vanaf, neem dan contact met mij op. Alvast 

bedankt, namens hen.  
 

Sportieve groet,  
 
Wendy Langeveld  

jeugdcommissie TC de Leidse Hout 
 

Bellen / Whattsappen: 06-24260916. 

mailto:Joris.vijverberg@gmail.com
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Zondagmatinees in de Paulus 
 
Volwassen €25, studenten €10, vrij entree tot 18 jaar. Vier kaarten à €25 ineens, vijfde 

kaart cadeau. Bij de toegangsprijs inbegrepen een glas wijn van De Gouden Ton of een 
frisdrank. Kaarten bij de Rijnlandse Boekhandel of via tickets@musaix.org – zie 

www.muziekkamer-oegstgeest.org  
 
14 januari 2018 – Zondagmatinee in de Paulus, 16.00 uur 

Sabine Weyer, piano 
 

Programma:  
BACH/ BUSONI, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (koraal uit Cantate BWV 177), Wachet 
auf, ruft uns die Stimme (koraal uit Cantate BWV 140) & Nun komm, der Heiden Heiland 

(openingskoor van Cantate BWV 61)  
BACH, Französische Suite Nr. 2 BWV 813  

BACH/ SILOTI, Air uit de Derde orkestsuite BWV 1068, Andante uit de vioolsonate BWV 
1003 & Siciliano uit de sonate voor fluit en klavecimbel BWV 1031  
BEETHOVEN, Pianosonate nr. 17 opus 31 nr. 2 “Der Sturm”  

ROMAIN ZANTE, Trois miniatures automnales  
DEBUSSY, Images Livre II. 

 
11 februari – Zondagmatinee in de Paulus, 16.00 uur 
Bariton Jasper Schweppe & Riko Fukuda pianoforte 

 
Programma:  

Schubert, Winterreise – liederencyclus opus 89, D 911 
 
Vrijdag 9 maart en 16 maart om 20.00 uur twee hoorcolleges in het Dorpscentrum 

Oegstgeest van schrijver, docent en componist Leo Samama: Debussy in Nederland 
Toegang kosteloos. Plaats bespreken via tickets@musaix.org ovv LSD9-1603 of bij de 

Rijnlandse Boekhandel – zie www.muziekkamer-oegstgeest.org  
 

11 maart 2018 –Zondagmatinee in de Paulus, 16.00 uur 
Sara Crombach & Bernd Brackman, pianovierhandig 
 

Programma:  
DEBUSSY, Marche ecossaise (pianovierhandig), Petit Suite (pianovierhandig), Six 

épigraphes antiques (pianovierhandig)  
HENKEMANS, Sonata per pianoforte: Bernd Brackman pianosolo & Twee Etudes: Sara 
Crombach pianosolo  

DEBUSSY, La mer. Trois esquisses symphoniques pour orchestre in Debussy’s versie 
voor pianovierhandig. 

 
25 maart 2018 – Debussy’s 100ste sterfdag – matinee in de Paulus, 16.00 uur 
José Mor, cello & Sara Crombach, piano 

 
Programma:  

DEBUSSY, Sonate voor cello en piano (1915)  
RUDOLF ESCHER, Sonate voor cello solo (1945/48)  
CASSADÓ, Suite voor cello solo (1926)  

DEBUSSY, L’isle joyeuse (pianosolo), Estampes (1903 – pianosolo) & Vêtements du 
blessé (1915 – pianosolo. 

 
 

 

mailto:tickets@musaix.org
http://www.muziekkamer-oegstgeest.org/
mailto:tickets@musaix.org
http://www.muziekkamer-oegstgeest.org/
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Zonnepaneel Voorlichting 
 
Op maandag 22 januari aanstaande om 20:00 in het Speeltuigebouw wordt er een 

voorlichtingsavond georganiseerd over zonnepanelen. Diverse sprekers zullen vertellen 
over de laatste ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie en de mogelijkheden 

voor huishoudens om van deze vorm van duurzame energieopwekking te profiteren. Ook 
zal geïnventariseerd worden wie er interesse heeft in een collectieve aankoop van de 
collectoren. 

 
Wijkcomité 

 

 
 
 
 
Nieuwe Website voor de Vogelwijk 

Mark Peerdeman 
 

Vernieuwde website  
De welbekende url https://leiden.vogelwijk.nl wijst sinds kort naar de volledig 

vernieuwde website van de Vogelwijk. Het maakt niet uit of u een laptop, een 
tablet of een mobieltje gebruikt om de site te bezoeken, de site past zich 

automatisch aan om 

de optimale ervaring 
te bieden voor het 

apparaat dat u 
gebruikt. De site 

wordt al meer dan 
vijftien jaar 

ontworpen, gebouwd 
en onderhouden door 

wijkbewoner Kees 
van den Aarsen.  

  
 

 
  

https://leiden.vogelwijk.nl/
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Niet nieuw op internet  

De Vogelwijk is al erg lang aanwezig op het internet. Toen in 2002 het internet 
nog in zijn kinderschoenen stond, was er al een webstek voor de wijk. Deze 

maakte toen nog deel uit van de website van de speeltuin onder de knop ‘De 
wijk in’. De digitale wijk wordt voor het eerst genoemd in de Praatvogel van 

oktober 2002: 
https://leiden.vogelwijk.nl/wpcontent/uploads/Praatvogels/2002_Oktober.pdf

waar Kees van den Aarsen schrijft: “Onze wijk is ook op het internet te vinden. 
Deze en de vorige praatvogels kunt U er (in kleur!) terugvinden. Er is plaats 

voor actiegroepen, U kunt uw mening geven over diverse onderwerpen in een 
discussiegroep.” 

  
In 2006 leek de gemeente Leiden het leuk om alle ‘wijkgebonden’ websites 

onder te brengen in een paar regio’s en daarvoor werd dan ook de benodigde 
techniek ter beschikking gesteld. Ondanks dat de Vogelwijk actief was in dit 

initiatief, werd dit in 2010 door de gemeente beëindigd. Sindsdien wordt de 

site weer volledig vanuit de wijk gestuurd en gebouwd.  
  

 

 
 

 
Onder de motorkap  

Naast de voordelen voor de bezoeker van de website, heeft deze ook voordelen 
voor degenen die de artikelen schrijven voor de site. Onder de motorkap is 

namelijk flink gesleuteld aan de techniek, het systeem draait nu op een 
krachtig contentmanagementsysteem (Wordpress) wat het beheer en het 

toevoegen van artikelen een stuk gebruiksvriendelijker maakt. Werkgroepen en 
leden van het wijkcomité kunnen nu eenvoudig zelf hun eigen bijdrage 

schrijven, nadat ze daar een korte cursus voor hebben gevolgd.  
 

https://leiden.vogelwijk.nl/wpcontent/uploads/Praatvogels/2002_Oktober.pdf
https://leiden.vogelwijk.nl/wpcontent/uploads/Praatvogels/2002_Oktober.pdf
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Nieuweroord start Verkoop 

Redactie 
 
De verkoop van de appartementen in Nieuweroord is afgelopen 9 december 

feestelijk van start gegaan in het museum Volkenkunde. De nieuwbouw biedt 
plaats aan in totaal 87 appartementen van 60 tot en met 200 m2, verdeeld 

over vier woonlagen. De eerste conceptbeelden zijn nu ook openbaar gemaakt: 
 

 
 

 
De vleugel aan de kant van de 

Vogelwijk zal met het landhuis 
worden verbonden terwijl de 

oostvleugel los komt te staan.  

Nieuweroord heeft ook een eigen 
facebookpagina, daarop worden de 

laatste ontwikkelingen over de 
bouw en verkoop gedeeld: 

https://www.facebook.com/Wonen-in-Nieuweroord-997892007017069/ 
 

Via: 
https://www.wooncreator.com/wooncreator/web/configurator/map/view/8EA5

63EA-068A-4455-93BF-6FE5F5FE10D5 
kunnen de plattegronden van de diverse appartementen worden bekeken. Je 

kunt via die site een voorinschrijving doen op één van de kavels. Het is daar 
ook mogelijk om je in te schrijven op de nieuwsbrief van de 

projectontwikkelaar. 
 

  

https://www.facebook.com/Wonen-in-Nieuweroord-997892007017069/
https://www.wooncreator.com/wooncreator/web/configurator/map/view/8EA563EA-068A-4455-93BF-6FE5F5FE10D5
https://www.wooncreator.com/wooncreator/web/configurator/map/view/8EA563EA-068A-4455-93BF-6FE5F5FE10D5
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Samen aan de Slag?? 
Els de Hullu 

 
Elders in deze Praatvogel staat een uitnodiging van de gemeente voor een 

bewonersavond Samen aan de slag op 23 januari. Het gaat die op avond over 
het beheer en het onderhoud; wat kunnen en willen wij doen, wat kan de 

gemeente doen. Ik kan me daar van alles bij voorstellen, bijvoorbeeld dat wij 
boomspiegels beplanten met stokbonen, lathyrus of iets dergelijks. De 

gemeente levert hiervoor zaad en stokken en wij maken er een wedstrijd van 
met een feestelijke maaltijd boontjes toe. Lijkt me leuk! Er zijn vast meer goede 

ideeen. 

 
Maar er is meer. Uit eerdere communicatie van de gemeente maak ik op dat er 

op 2 februari met ons een schouw gelopen gaat worden, om echt te kijken wat 
er moet en wat er kan in onze wijk. Over deze schouw wordt niet gerept in de 

uitnodiging voor 23 januari, maar ik verwacht en hoop dat die doorgaat zodat 
zaken echt concreet worden.  

 
In de tekst staat dat we op 23 januari terecht kunnen met meldingen aan de 

gemeente. Twee jaar geleden was er ook al sprake van zo’n avond en toen 
hebben Arnold van Vliet, Rinus Breeuwsma en ondergetekende ter 

voorbereiding rond gekeken in onze wijk met de vraag in ons achterhoofd: wat 
zou beter kunnen? Wat is hier niet schoon, niet heel of niet veilig en bovendien: 

wat kan mooier? Onze bevindingen hebben we gemeld maar die zijn, 
voorzichtig uitgedrukt, nogal blijven liggen.  

 

Hieronder wat foto’s om voorbeelden te geven waar je aan kunt denken voor 
meldingen aan de gemeente over wat niet heel, niet schoon, niet veilig is of 

wat mooier kan. 
 

De Leeuwerikstraat  
De stoep is op sommige plaatsen met een rollator 

of wandelwagen haast onbegaanbaar. De stenen 
rondom de boomspiegels steken schots en scheef 

uit, de stoep is veel te smal doordat de bomen in 
de stoep staan en soms hangen struiken enorm 

over. Dat is niet veilig en niet heel. Bovendien 
ontbreken er op een aantal plaatsen bomen en 

diegenen die er nog wel staan zijn soms in 
erbarmelijke staat waardoor de straat er erg 

rommelig uitziet. Niet mooi.  
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De Nachtegaalstraat  

De containerhekjes zakken droevig weg 
in de sloot en de betonnen paaltjes op de 

straathoeken zijn deels omvergereden. 
Ze zijn door hun kleur en vorm haast 

onzichtbaar in het duister. Niet veilig en 
niet heel.  

 
 

 
 

 
Misschien is het een idee om in plaats van 

de lelijke rekjes grote boomstammen neer 
te leggen die met palen verankerd zijn – 

dat geeft meteen meer leefruimte voor 

zwammen, paddenstoelen, padden, insec-
ten, enzovoorts. Mooi!  

 
 

De Lijsterstraat  
Bijna verstopt in de ‘groene oortjes’ 

liggen driehoekige klei-ne stenen 
die auto’s moeten belemmeren om 

de bocht af te snijden. Veel van 
deze antitank-versperringen liggen 

schots en scheef en vervullen hun 
taak niet best, zie de banden-

sporen. Dus niet heel en niet veilig. 
Daar moeten betere oplossingen 

voor mogelijk zijn! En een leukere 

beplanting van de groene oortjes 
lijkt me zeker mogelijk (zie 

Praatvogel nov. 2016). 
 

Bosuilstraat  
Een prachtige straat met mooie 

strakke stoepen. Maar hoe 
merkwaardig is dat, er staan geen 

bomen in! De straat zou met goed 
gekozen, vogel-vriendelijke bo-

men nog veel mooier kunnen zijn.  
 

Voor de andere straten in de wijk 
kun je nog veel meer opmerkingen 

maken die de straten veiliger en 

beter maken. En mooier. 
 

 
 

Ik hoop dat we elkaar treffen op 23 januari en op 2 februari.   
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Samen aan de Slag  
Ronald van der Staan, Gemeente Leiden 

 
Kom dinsdag 23 januari naar de informatieavond  

Onder de noemer Samen aan de slag wil de gemeente 
Leiden samen met de inwoners de openbare ruimte 

nog verder verbeteren en verfraaien. Deze nieuwe 
aanpak wordt toegelicht tijdens een informatieavond 

op 23 januari in het Bonaventuracollege aan de 
Mariënpoelstraat. Bewoners van de Vogelwijk, 

Raadsherenbuurt, Houtkwartier, Leeuwenhoek en 

Pesthuiswijk ontvangen begin januari huis-aan-huis 
een uitnodiging.  

 
Met Samen aan de slag geeft de gemeente Leiden ruimte aan initiatieven van 

bewoners om de eigen leefomgeving te verfraaien door extra groen, nieuwe 
speelplekken of andere fysieke aanpassingen. Het kan ook gaan om de adoptie 

van prullenbakken of het opruimen van zwerfvuil in de eigen buurt. De 
gemeente Leiden ondersteunt deze initiatieven met denkkracht bij het ontwerp 

en fysieke hulp bij de realisatie; denk aan de aanleg van de nieuwe speelplek 
of vuilknijpers bij zwerfvuilacties.  

 
Tournee door de stad 

Als start van de nieuwe aanpak organiseert de gemeente een reeks van 
informatieavonden. In het voorjaar van 2016 werd gestart in het 

Roodenburgerdistrict; met de informatieavond op 23 januari voor bewoners van 

het Boerhaavedistrict wordt de tournee langs de districten afgerond.  
Op de informatieavond kunt u terecht met uw meldingen en klachten, maar óók 

met uw eigen wensen om uw directe woonomgeving mooier te maken. Wilt u 
uw uitzicht op een groen plantsoen verfraaien door andere planten, door meer 

vlinder- en bijenstruiken? Dat kan, en de gemeente helpt daarbij. Een kaal en 
‘leeg’ gemeentegrond omtoveren tot een moes- of kruidentuin? Als u de extra 

aanplant bijhoudt, verzorgt de gemeente de aanleg. Uitgangspunt is dat u zelf 
de handen uit de mouwen steekt en met uw buren overlegt of een plan samen 

oppakt. 
 

Komt u ook?  
Wilt u meer weten over de nieuwe aanpak van de openbare ruimte en de 

mogelijkheden om uw eigen omgeving te verfraaien? Kom dan naar de 
bewonersavond van 23 januari in het Bonaventuracollege aan de 

Mariënpoelstraat 6. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur, de avond wordt om 

20.00 uur officieel geopend. U krijgt de uitnodiging in de brievenbus. 
Aanmelden kan vanaf begin januari op www.leiden.nl/aandeslag.  

 

 

http://www.leiden.nl/aandeslag
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Het kan ook u Overkomen. 
Karel van Schie, voorzitter Voedselbank Leiden e.o. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, 

meer huishoudens in aanmerking komen voor de broodnodige hulp 
van Voedselbank Leiden e.o. dan het aantal huishoudens dat wij nu als klant 

hebben. In april 2017 heeft Voedselbank Leiden e.o. daarom haar campagne 
“Het kan ook u overkomen” gevoerd. 

  
Het kan iedereen overkomen tijdelijk zonder inkomen te zitten of er, door wat 

voor reden dan ook, financieel fors op achteruit te gaan. Iedereen kent wel 
mensen in zijn omgeving die ontslagen zijn, aan het scheiden zijn, schulden 

hebben, in de schuldsanering zitten of anderszins moeite hebben het 
(financiële) hoofd boven water te houden. 

 

In zo’n situatie kan een beroep gedaan worden op de Voedselbank. Velen 
denken dat de Voedselbank er niet voor hen is of men schaamt zich om de stap 

te zetten naar de Voedselbank. Dat is jammer, want de Voedselbank is er voor 
iedereen, die tijdelijk met een laag inkomen moet zien rond te komen. 

Waardoor dat komt doet er niet toe. De Voedselbank beschermt de privacy van 
haar klanten. 

 
Om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket, wordt gekeken 

naar de inkomsten en uitgaven. We bekijken wat men per maand overhoudt na 
aftrek van de vaste lasten (o.a. huur, elektra, gas, water, verzekeringen, 

telefoonkosten (gelimiteerd) gemeentelijke belastingen). Ben je alleenstaand 
en hou je vanaf 1 januari 2018 per maand minder dan € 215,- over voor 

boodschappen en noodzakelijke uitgaven, dan kom je in aanmerking voor een 
voedselpakket. Voor een inwonende partner en ieder kind jonger dan 18 jaar 

wordt dit bedrag met € 85,- per persoon per maand verhoogd. Voor een gezin 

met vier personen gaat het dan, bij wijze van voorbeeld, om een te besteden 
bedrag van minder dan € 470,- per maand. 

 
Ongetwijfeld kent/ontmoet ook u vanuit uw werk mensen, waarvan u denkt dat 

die voor een pakket in aanmerking zouden kunnen komen. Wij vragen u dan 
ook hen op de Voedselbank te attenderen door hen de folder (te downloaden 

via onze website) te geven en/of deze in uw wachtruimte neer te leggen. Wij 
vragen u ook onze poster op te hangen. De poster is ook te downloaden vanaf 

onze website. 
 

Door uw medewerking kunnen voor de mensen, in Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude, die het nodig hebben, de dagelijkse zorgen 

enigszins worden verlicht. 
  

Bedankt voor uw medewerking! 

 
https://leiden.voedselbankennederland.nl/bestanden/pdf/folder-november-

2017-eenzijdig-bedrukt.pdf 

https://leiden.voedselbankennederland.nl/bestanden/pdf/folder-november-2017-eenzijdig-bedrukt.pdf
https://leiden.voedselbankennederland.nl/bestanden/pdf/folder-november-2017-eenzijdig-bedrukt.pdf
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Verenigingen van de Vogelwijk 
Rutger Hagen 

 
Vogelwijkers sporten, musiceren en spelen wat af, vaak in verenigingsverband. 

Maar bij welke verenigingen doen zij dat precies, en hoe zien zij eruit? Deze 
rubriek behandelt elke keer één bepaalde tak. We trappen af met de grootste 

sport in Nederland: Voetbal. 
 

Met ruim 1,2 miljoen leden is voetbal de meest beoefende sport in 
verenigingsverband van Nederland. Ook in de Vogelwijk spelen veel jongens, 

en steeds meer meiden, bij een club in de buurt. 

 
ASC 

De Ajax Sportman Combinatie (ASC) is de oudste 
voetbalclub in de Leidse regio. De vereniging is 

ooit in Leiden opgericht en speelde op het 
Pomonaterrein. In 1913 is zij verhuisd naar de 

Duivenvoordestraat in Oegstgeest, direct achter 
de Kempenaerstraat. Die nabijgelegen locatie 

heeft van oudsher veel Vogelwijkers getrokken. 
Maar met 700 leden en de beschikking tot slechts 

één volwaardig veld was dat geen houdbare 
situatie Afgelopen jaar is de vereniging dan ook 

verhuist naar een nieuw complex in de 
Overveerpolder op de grens met Warmond. 

Hoewel zij een rijke historie heeft is ASC 

tegenwoordig vooral een gezelligheidsvereniging; 
het eerste speelt na een promotie in 2010 in de 

derde klasse. 
 

FC Oegstgeest 
FusieClub Oegstgeest zal vanaf volgend 

jaar de naam zijn van de beoogde 
nieuwe vereniging die ontstaat na de 

fusie van UDO (Uithoudings-
vermogen door Oefening) en VV 

Oegstgeest. Beide verenigingen 
waren al buren op sportpark de 

Voscuyl, gelegen langs de A44. De 
gemeenteraad en beide ALV’s 

moeten de fusie nog goedkeuren maar 

dit zal waarschijnlijk een formaliteit zijn. 
Door de fusie wordt een groot gedeelte van De Voscuyl heringericht. De nieuwe 

vereniging zal op de locatie van VV Oegstgeest verdergaan. FC Oegstgeest zal 
na de fusie zo’n 1200 leden hebben met één van de grootste 

meisjes/damesafdeling van de regio. De eerste elftallen van UDO en VV 
Oegstgeest zijn nu geen echte hoogvliegers, beide spelen in de vierde klasse, 

maar dit kan na de fusie wellicht gaan veranderen. 
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UVS 
Uit Vriendschap Saâm (UVS) is na de 

verhuizing van ASC de dichtstbijzijnde 
voetbalvereniging en met rond de 1000 

leden de grootste en oudste club in 
Leiden. UVS is gelegen in de Kikkerpolder 

direct naast het Leidse Hout. Net als ASC 
heeft UVS een Vogelwijkverleden. Voor 

1960 speelde UVS op een complex aan de 

Wassenaarseweg. In die tijd werd er zelfs 
betaald voetbal gespeeld. Inmiddels 

speelt het eerste elftal in de tweede 
klasse. De jeugdvoetbalteams spelen in 

het algemeen op een hoger niveau dan 
bij de andere twee clubs. Naast reguliere 

heren- en damesteams heeft UVS al ruim 
25 jaar een afdeling voor 

gehandicaptenvoetbal voor mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beperking.  

 
 

 
 

 

 
 

 
Verenigingen spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van onze wijk. 

Onze wijkgenoten sporten en musiceren wat af, komen bij elkaar voor de 
gezelligheid of wisselen ervaringen uit in groepsverband. ‘Verenigingen van de 

Vogelwijk’ zal een terugkerende rubriek worden, waarbij elke maal een 
bepaalde (soort) vereniging voor het voetlicht wordt geplaatst. Bent u lid of 

actief van een vereniging? En wilt u hier wat over vertellen? Dat kan! Stuur dan 
een e-mailtje naar redactie@vogelwijk.nl 

 
 

   

mailto:redactie@vogelwijk.nl
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Nieuws van het Wijkcomité 

Cees Meijer, namens het Wijkcomité 

 
Om te beginnen wensen wij iedereen een heel mooi en gezond Nieuwjaar! En 

graag tot ziens op onze nieuwsjaarreceptie in het Vogelnest op 1 januari 2018 
om 16.00 uur. We proberen voor de kinderen het speeldeel open te hebben. 

 
Gezocht: Lid voor het leukste wijkcomité van Leiden 

We zijn dringend op zoek naar een nieuw lid van het Wijkcomité. Helaas treedt 
Ronald Haverman in 2018 af als voorzitter van het comité en zal hij ook geen 

lid meer blijven. Tijdens de jaarvergadering op 6 maart 2018 neemt hij 

afscheid.  
 

Zelf zegt Ronald: ”Ik heb het werk altijd met heel veel plezier gedaan, maar ik 
ben nu vijf jaar voorzitter en dan is het tijd voor iets anders. Ook is het goed 

dat er regelmatig nieuwe mensen in het comité zitten. Ik zal het missen, vooral 
de leuke samenwerking met de andere comitéleden. Het is niet heel veel werk, 

maar wel dankbaar en belangrijk en we hebben een goed en gezellig team”. 
 

Wie er straks voorzitter wordt, besluiten we als het nieuwe lid er is. We hebben 
vier vergaderingen per jaar, die heel goed door de secretaris worden 

voorbereid. Verder verdelen we de onderwerpen, zoals het meedenken over de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en vervolgens het handhaven daarvan 

in het Bos van Bosman; een schouw met de gemeente, zodat de problemen in 
de wijk worden aangepakt; overleg over verschillende onderwerpen met de 

wijkagent; beheerplan voor het Bos van Bosman in overleg met de werkgroep 

beheer van het Bos; overleg met de aangrenzende wijken; bijwonen van 
voorlichtingsavonden van de gemeente en daar ons geluid laten horen; de 

gemeente en bouwactiviteiten in de omgeving kritisch volgen, enz. Dit lijkt veel, 
maar in de praktijk valt de tijdsinvestering erg mee, omdat we het met elkaar 

doen. 
 

Ben je geïnteresseerd of wil je vrijblijvend de sfeer proeven op onze 
vergadering van 31 januari 2018 om 20.00 uur, dan kun je contact opnemen 

met onze secretaris: Els de Hullu e-mail elshulfredmul@ziggo.nl  
 

In april zonnepanelen op je dak 
Op heel veel huizen in onze wijk liggen al zonnepanelen. Slechts een klein 

aantal heeft nog geen eigen energievoorziening. We behoren daarmee 
misschien wel tot de ‘groenste’ wijken van Leiden. Wil je ook zonnepanelen, 

dan moet je ze eigenlijk in april op je dak hebben: de voorjaarmaanden leveren 

namelijk de meeste energie. Ben je er nog niet aan toe gekomen, maar ben je 
wel geïnteresseerd, dan kun je je bij Gosse Jensma opgeven voor een 

voorlichtingsbijeenkomst, zoals we al eerder hebben georganiseerd. E-mail 
hetgos68@gmail.com 

 
 

  

mailto:elshulfredmul@ziggo.nl
mailto:hetgos68@gmail.com
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Warmteverlies meten 

Veel huizen in onze wijk hebben intussen de respectabele leeftijd van bijna 
honderd jaar bereikt. Dat betekent niet alleen dat er wat reuma in de gebinten 

zit, maar ook lekken ze vaak warmte die helaas de lucht ingaat. Als er sneeuw 
ligt, is dat goed te zien aan de ‘schone’ plekken op het dak. Deze 

warmteverliezen ontstaan op veel verschillende plekken in onze woningen. Met 
behulp van infraroodfoto's kunnen onvermoede energielekken in een woning 

worden opgespoord. Wil je weten of en, zo ja, waar je woning energie lekt, dan 
kunnen we afspreken dat we met een warmtecamera foto’s van je huis laten 

maken. Op deze infraroodfoto's (ook wel thermografie genoemd) zie je precies 
waar het niet goed gaat. 

 
Ben je geïnteresseerd, geef je dan op bij Gosse Jensma hetgos68@gmail.com 

 
Adopteer het Wijkfeest 

Ronald stopt niet alleen als lid van het wijkcomité, maar ook als coördinator 

van het Wijkfeest. We schreven daarover al eerder in de Praatvogel. We zijn nu 
op zoek naar mensen die het Wijkfeest van 2018 willen adopteren. De bedoeling 

is dat een team het volgende Wijkfeest organiseert en misschien ook nadenkt 
over een nieuwe vorm. Wij vonden het leuk om te doen, maar op enig moment 

is het goed om klussen over te dragen aan andere mensen met nieuwe ideeën. 
Het organiseren kostte relatief weinig tijd, het is vooral zaak om de taken goed 

te verdelen. We gooien het nieuwe team niet meteen in het diepe, want zowel 
Ronald als het Wijkcomité willen desgevraagd aan alle kanten adviseren en 

helpen. 
 

Nieuw Afvalbeleid 
Op 6 november jl. is tijdens een voorlichtingsbijeenkomst het nieuwe 

afvalbeleid van de gemeente aan de orde geweest. Ook de Vogelwijk krijgt 
hiermee te maken. Op termijn wordt de gescheiden inzameling van plastic 

gestopt. Er is vastgesteld dat de inzameling van PMD (plastic, metaal, 

drinkverpakkingen) verreweg het meest efficiënt gebeurt als dit wordt 
georganiseerd via nascheiding. Deze stoffen worden dan gewoon met het 

restafval meegegeven, en in een grote fabriek mechanisch uit het 'echte' 
restafval gehaald. Het scheidingspercentage van plastic kan daarmee omhoog 

van 35 % naar 50 % (het landelijk streefcijfer).  
 

We krijgen dan, naast de huidige restafval- en GFT-bakken ook papier en 
textielbakken per huis. Het ophaalbeleid van de vuilnisauto's wordt aangepast.  

De gemeente haalt de GFT-, papier- en textielbakken op. Het restafval (dus 
inclusief de PMD-stoffen) moeten we zelf wegbrengen naar centrale 

containers. Dit alles (en veel meer) staat in de gemeentelijke beleidsnota met 
als uitvoeringsperiode 2018 - 2022. De nascheidingsfabriek moet nog worden 

gebouwd (in Rotterdam) 
 

Warmtevisie 

Nog niet alles is bekend, dus is het wat vroeg om er al wat over te schrijven, 
maar wij volgen nauwgezet de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 

Warmtevisie van Leiden, waarin wordt gesteld dat onze wijk tot de ‘kansrijke 
wijken behoort die in 2035 aardgasvrij zijn’. 

mailto:hetgos68@gmail.com
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Viervoeters in de Middeleeuwen II 
Theo Gijzenij 

 

De Leidse Schout Willem de Bont was een ‘vreemd’ en meer dan eigengereid 
man. Een schout werd benoemd voor steeds 3 jaar met onbeperkte 

mogelijkheid tot weer 3 jaar verlenging. Tegen Willem werden vele klachten 
ingediend. In 1625, al na 6 dienstjaren, hadden burgemeesters en raad van 

Leiden alle nalatigheden van de schout op schrift gesteld. Zij wendden zich tot 
Mr. Jacob van Broeckhoven, gecommitteerde van Holland en West Friesland. 

Een kleine greep uit de klachten: 
 Hij trad niet op tegen de Roomsen, zelfs niet nadat er rechtstreekse klachten uit de 

burgerij over heimelijke Roomse godsdienstbijeenkomsten waren gekomen15; 
 Hij trad niet op daar waar het kaatsspel op zon- en feestdagen werd beoefend, wat 

streng verboden was; 
 Hij liet zijn (Remonstrantse) gevangen veel te lang op water en brood zitten zónder 

ze te verhoren en zónder ze voor het gerecht te brengen; zo kwam in 1624 de 

criminele vierschaar slechts één keer bij elkaar; hij stelde gevangen weer in vrijheid 
zonder medeweten van de schepenen, zelfs in geval van overtredingen die 

vermoedelijke lijfstraffen als vonnis zouden hebben gehad; 
 Hij beloofde soms personen kwijtschelding als ze anderen aanzetten tot bv fraude, 

die hij vervolgens dan in het gevang wierp; 

 Hij heeft gerommeld met het ijken van maten en gewichten, tegen vergoeding!; hij 
was ‘in’ voor gunsten en geschenken voor zichzelf en zijn medewerkers tijdens 

kermissen, jaarmarkten, Vastenavonden e.d.16; 
 Hij hield geen toezicht op de naleving van stedelijke keuren, en wist vaak ook niet 

wat zijn ondergeschikten allemaal deden. 

 
Het is zelfs zo ver gekomen dat Willems contract niet meer met drie jaar maar 

slechts met één jaar werd verlengd. Ook werd hij gedwongen om schriftelijk te 
verklaren dat hij voortaan ook streng zou optreden tegen de Roomsen en niet 

alleen tegen de Remonstranten17; dat hij zijn gevangenen binnen 24 uur zou 
ondervragen in bijzijn van de schepenen en tenslotte dat hij binnen één maand 

een vonnis zou uitvoeren. Uiteraard tekende schout Willem deze verklaring en 

beloofde z’n leven te beteren, want over allerlei lucratieve zaakjes werd verder 
niet gerept. Maar ondanks de belofte nu ook Roomsen te vervolgen deed hij dat 

in de praktijk nauwelijks. De Remonstranten moesten voor hun veiligheid naar 
Warmond uitwijken voor hun godsdienstoefeningen, terwijl hij niets deed aan 

‘paapse stoutigheden’. Toch lukte het Willem de Bont om door telkenmale 
verbeteringen te beloven, tot aan z’n dood in 1646 schout te blijven. De jeugd 

die dat natuurlijk allemaal wel in de gaten had, maakte het volgende spotliedje, 
wat ze openlijk zongen als ze Willem zagen aankomen, maar wel zo dat ze zich 

op tijd uit de voeten konden maken en hij ze dus niet te pakken kreeg: 
 

De schout van Leiden heeft een bult, 

Ho, mannen ho, 

Die is met ouwe lappen gevuld, 

Ho, mannen ho, 

De schout van Leiden heeft een buik, 

Ho, mannen ho, 

Daar komt wel tien pond boter uit, 

Ho, mannen ho.18 
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Tenslotte nog een heel bijzonder voorval met een hond, dat zich in 1595 hier 

in Leiden voor het Gerecht heeft afgespeeld:  
Hoofdpersoon is een hond met de naam ‘Provetie’, en horende bij Jan Jansz van 

der Poel. Dat dier heeft in mei 1595 het 
zoontje van Jan Jacobsz van der Poel in de 

2e vinger van z’n rechterhand gebeten 
toen die bij z’n oom aan het spelen was. 

Dat het jochie een stuk vlees in z’n hand 
had deed blijkbaar niet veel ter zake. Na 

een paar dagen is de jongeling alsnog 
overleden: van de schrik! Schout Mr. Loth 

Huygensz Gael (een voorganger van 
Willem de Bont) had de hond 

gearresteerd, uitvoerig verhoord, getuigen gehoord en tenslotte het dier voor 
de vierschaar geleid. Voor dat gerecht heeft de hond ‘bekend’. Uitdrukkelijk is 

in het vonnis vermeld: ‘bekentenis zonder te zijn gemarteld of gefolterd’. De 

vierschaar vond het voorval van zodanige zware en criminele aard dat Provetie 
als afschrikwekkend voorbeeld voor andere honden terecht gesteld moest 

worden. Om die reden werd hij veroordeeld tot de dood door de scherprechter, 
met daarna ophanging aan de galg. Alles geschiedde op precies de plek vóór 

het Gerecht waar ook ‘gewone menselijke misdadigers’ aan hun plotselinge 
einde kwamen. Tenslotte werden ook Provetie’s aardse goederen verbeurd 

verklaard; te denken valt aan z’n mand, z’n bot, z’n riem en andere speeltjes 
uit de petshop19.  

Onder dit vonnis staat de handtekening van Jan van Hout als secretaris van de 
vierschaar, dus het is zeker een waar verhaal. Critici echter vinden de stijl 

waarin het vonnis is opgeschreven niet de schrijfstijl van Jan van Hout. Van 
Hout had als secretaris van de vierschaar echter meerdere assistenten onder 

zich werken. Wellicht heeft een assistent dit vonnis op papier gezet en heeft 
Jan van Hout het alleen met zijn handtekening bekrachtigd. Dan is dat verhaal 

nog geen verzinsel. Ik ben het wel eens met de diegenen die de naam ‘Provetie’ 

niet een alledaagse hondennaam vinden, maar het is om die reden niet onjuist. 
In onze maatschappij komen we tegenwoordig toch ook de meest rare 

mysterieuze namen bij mensen tegen. So what, wel jammer dat we de beelden 
van het polygoonjournaal niet meer hebben ter staving van dit proces. Bekende 

en leuk gevonden spelletjes in die dagen waren bij de kermis de zogeheten 
‘kwelspelen’, zoals gans- en palingtrekken. Dit ter verhoging van de algemene 

vreugdestemming. Eerst moest men de gans of de paling20 zien te vangen en 
als dat onder grote algemene hilariteit eenmaal gelukt was, doodde je het dier 

door het uit elkaar te trekken. Eigenlijk had de Partij voor de Dieren al eeuwen 
geleden opgericht moeten worden.  

 
Voetnoten: 

15.de uitoefening van het Rooms Katholieke geloof was een lange tijd verboden na het beleg 

van 1574. 

16.Willem de Bont was dus gevoelig voor o.a. omkoping. 

17.we kunnen beter maar zwijgen over godsdiensttolerantie, midden in de 80-jarige oorlog die 

begonnen was om juist godsdienstvrijheid te krijgen. 

18.Leids jaarboekje 2013; Meta Henneke: Jan van Hout over de Vastenavondviering in Leiden; 

zie ook hoofdstuk 9. pag.55. 

19.zie Leids jaarboekje 1991; J.P.M. van Baar: het vonnis uit 1595 tegen de hond “provetie” 

gereviseerd .  

20.vooral paling was zo glad als een aal. 
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Receptenrubriek 
Anneke Donker 

 
Vind je het leuk om het recept van je favoriete gerecht te delen? Stuur het 

dan naar de redactie. 
 

Je kunt bijvoorbeeld het recept van een gerecht insturen dat voor het 
jaarlijkse wijkfeest of voor het wijk-kerstdiner wordt gemaakt . Of misschien 

maak je van groente of fruit uit je eigen volkstuin wel een heerlijk gerecht, 
waar je zelf altijd veel succes mee hebt.  

 

Het zou helemaal leuk zijn als het recept zelf is bedacht, maar dat hoeft 
natuurlijk niet.  

 

N.B. Uiteraard ☺ alleen recepten zonder kant en klare zakjes en potjes. 

 

 

Dadel-notenballetjes  
(15-20 balletjes) 

 
Bereidingstijd: 25 minuten 

Blender of keukenmachine 
 

Ingrediënten:  
 

200g dadels, pitten verwijderd 
170g gemengde ongezouten noten  

60g kokosolie 
2 eetlepels rauwe cacao (bijvoorbeeld cacao nibs) 

1 eetlepel chiazaad 

geraspte kokos 
 

- Laat de dadels 15 minuten in water weken en daarna uitlekken.  

- Doe de noten, kokosolie, cacao en chiazaad in de blender of 

keukenmachine en maal alles goed fijn. 

- Doe vervolgens de dadels erbij en mix alles goed door elkaar.  

- Schep alles in een kom en laat het mengsel 10 minuten staan.  

- Maak er vervolgens balletjes van en rol ze door de geraspte kokos. 

- Leg ze minimaal 1 uur in de koelkast en daarna zijn ze klaar. 

Je kunt de balletjes een week in de koelkast bewaren. 

Variatie: Sesamzaad in plaats van geraspte kokos  
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Kerstraadseltjes  
Theo Gijzenij 

 
Om de maar liefst 4 dagen durende Kerst dit jaar goed door te komen volgen 

er hier een paar hersenkrakers die te maken hebben met de Leidse 
geschiedenis. 

 
We kennen allemaal we de Romeinse getallen I=1; V=5; X=10; L=50; C=100; 

D=500 en M=1000. We zien deze cijfers nog vaak op de gevels van gebouwen 
die ons vertellen in welk jaar zij gebouwd zijn. Zo zal uit een gebouw van 1711 

MDCCXI op de gevel staan. Ondanks dat het voor de Romeinen blijkbaar goed 

dienst deed zijn we op een gegeven moment overgestapt van Romeinse- naar 
Arabische cijfers. 

Eerste raadseltje: Waarom?, wat was er mis met de Romeinse cijfers? 
 

 
Ik ben zelf geboren in het jaar éénduizendnegenhonderdvijftig maar we zeggen 

doorgaans: negentien vijftig, en dat is een ander soort van zeggen. In 
Romeinse cijfers is mijn geboortejaar officieel gezegd dus MIML. Onze eigen 

Leidse duizendpoot Jan van Hout (+/- 1600) tekende vaak zijn notariële akten 
ook op de soort ‘fonetische’ wijze die wij ook gebruiken zoals hierboven bij mijn 

geboortejaar. 
Tweede raadseltje: Hoe tekende Jan van Hout met Romeinse cijfers de 

akte van het Leids Beleg over 1574? 
 

 

De Leidse schilder Johan de Vos II (u ziet het, Romeinse telling) leefde in de 
Gouden Eeuw. Johan de Vos II was net zoals zijn broer Johan de Vos III een 

zoon van Johan de Vos I. 
Derde raadseltje: Hoe kan het (kwam vaker voor) dat een vader twee 

(of wellicht meer) zoons had met exact dezelfde voornaam? 
 

 
Johan de Vos II schilderde een kast voor één van de Leidse Gilden. Daarop 

heeft hij ook het jaartal geschilderd, uiteraard in Romeinse cijfers. Er staat: 

C I Ↄ I Ↄ C L X X I X 

 
Ook heeft Johan II op een bord in het Pesthuis de namen van de toen zittende 

regenten geschilderd met als jaartalvermelding: 

C I Ↄ I Ↄ C L X X X V I I 

De handtekening van Johan II was overigens een naar links kijkend vosje. U 

vindt dat terug op alles wat hij geschilderd heeft. 
Vierde raadseltje: welke twee jaartallen staan hier? 

 
Veel Puzzelplezier! De antwoorden staan verderop in de Praatvogel! 
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Antwoorden Kerstraadseltjes 
 

① Ons woord cijfer stamt af van het Arabische ‘sifer’, dat nul betekent. Dit 

geeft al een sterke hint naar het antwoord. De Romeinen hadden 

namelijk geen letter voor ons cijfer ‘0’ (nul) en het invoeren van het 
decimale stelsel was dus een enorme ontwikkeling. Hoewel je wel met 

de Romeinse cijfers kon rekenen was dit bij grote getallen uiterst 
omslachtig en werden de getallen extreem lang. Je kan met ons huidige 

decimale stelsel veel sneller en makkelijker rekenen. 
 

②  In plaats van het jaartal 1574 te ondertekenen met MDLXXIV deed Jan 

van Hout dat met: XV  LXXIV. 
 

③  Johan I had uit z’n eerste huwelijk een zoon Johan; zijn vrouw stier 

echter in het kraambed. Johan hertrouwde, en noemde een van zijn 

zoons uit dat 2e huwelijk ook weer Johan. 

 
④  Op de kast van het chirurgijnsgilde staat het jaartal 1679 en op de 

geïllustreerde regentenlijst van het Pesthuis staat het jaartal: 1687.  

 C I Ↄ  = M 
 I Ↄ = D 
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Algemeen Beschaafd Leids 

Theo Gijzenij 
 
Onderstaand een lijst met een aantal typisch Leidse woorden met de 'normale' 

Hollandse betekenis. Zeker oudere Leidenaars zullen dit hier en daar 
herkennen, en wellicht dat het een :-) op hun gezicht tovert. Hier nu de letters 

"H t/m K". Wil het leuk zijn moeten de Leidse woorden natuurlijk wel echt ABL 
(Algemeen Beschaafd Leids) worden uitgesproken.  

 
Leids     ABN  
Habbekrats:     weinig 
Hakbijlenbuurt:   Transvaalbuurt 

Hé jûh metse:   roep om te gaan voetballen; matchen 
Hé jûh krijg tieten:   krijg het lazarus 

Herebone:    sperziebonen 
Hokkefaien:    vreemd gaan 
Holladrie:    vrouw met een gat in ‘d hand 

Hollewaai:    a) iemand die weinig nadenkt;  
b) een meisje gemakkelijk met seks  

Hoofie wassen   aangeven van een kind 
Jambek:    mafkees, lullo 
Jûh:     Joh, 

Jûh roojum:    Joh, ik geloof er niets van 
Kaakkie:    a)biscuitje;  

b) klap 
Kakmadam:    vrouw met veel verbeelding 

Kanekop:    hoofd met zweren 
Kapsones:    verbeelding 
Kasie:     a) makkie;  

b) meevallertje 
Klapbegonia:   homofiel 

Klei Korea: Fruitbuurt achter Lammenschans, Veilingkade en 
Zoeterwoudseweg 

Klikkers:    ogen 

Kluiveduider:   a)halve zool;  
b) oorspronkelijk: serveerster van erwtensoep. 

Koekeroe:    Leidse duif 
Koeliekerk:    Hartebrugkerk 
Kolkezuiger:    auto die straatkolken leegzuigt 

Kolluk:    kolk of put 
Konkelefoezen:   a)arglistig handelen;  

b) intrigeren 
Kooiproleet    bewoner van de Kooi door niet wijkgenoten 
Kouwe speklappenbuurt:   professorenwijk 

Kraak(wagen):   auto waarmee grofvuil wordt opgehaald 
Krotekoker:    scheldwoord 

Krotewater:    goedkoopste drankje op een feestje 
Kukke:    poepen 
Kwaadwater: donker, stinkend, zuurstofarm water in Leidse 

grachten 
Kwallebak:    scheldwoord      
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Wist u dat... 
 

 de Praatvogel ook een twitteraccount heeft? Namelijk @PraatVogel, met 

(nu nog) 14 volgers? Maar dat aantal zal na verschijnen van dit wist-u-
datje minstens verdubbelen? 

 
 Leiden geen tuincentrum heeft? 

 
 in Oegstgeest, op het oude MEOB-terrein, een tuincentrum zal verrijzen? 

 
 elke seconde 169 bomen in een oerwoud worden gekapt om plaats te 

maken voor oliepalmen? Daaruit wordt palmolie gewonnen en dat vinden 
we terug in onze tandpasta, pindakaas, brood, ijs en nog veel meer 

producten.  
 

 meer en meer wetenschappelijke studies verschijnen over de vele 

voordelen van groen en groene gebruiksruimten in en rond ziekenhuizen 
en zorginstellingen? (Zie www. asla.org/healthbenefitsofnature.aspx) 

 
 de verkoop van 87 appartementen van Nieuweroord per 9 december van 

start is gegaan? 
 

 er appartementen zijn met twee, drie en vier kamers, waarbij de 
oppervlakten variëren van 60 m2 tot maar liefst 200 m2? En dat de prijzen 

oplopen tot € 1.105.000? 
 

 het grote veld van ‘ons’ Bos van Bosman na voltooiing van de nieuwbouw 
elke avond ‘goed’ voorzien zal worden van verlichting van de 

appartementen aan de achterzijde? 
 

 Aleidus Gerardus Bosman werd geboren in Alkmaar? En dat hij naast zijn 

drukke taken in het bedrijfsleven ook veel politieke en bestuurlijke taken 
had? Zo zat Bosman tussen 1927-1935 in de Leidse gemeenteraad voor 

de Liberale Staatspartij; was hij actief in de Provinciale Staten van Zuid-
Holland en toonde hij zich een van de oprichters was van de Rotaryclub 

Leiden.  
 

 Bosman de voorzitter was van de ‘Vereniging van Misvormden’, die de 
Annakliniek aan het eind van de Lijsterstraat exploiteerde? 

 
 de populairste namen in 2017 voor jongens Daan, Noah en Bram waren? 

En voor meisjes Emma, Tess en Julia? 
 

 dat Aleidus qua populariteit erg achterblijft met maar één vernoeming in 
2013!? 

 



27 

 skeletten uit de 19e eeuw veel voetafwijkingen blijken te hebben? En dat 

die vervormingen werden veroorzaakt door de klompen die men toen 
droeg? 

 
 de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden op 21 maart 2018? 

 
 de gemeenteraad 39 leden heeft? 

 
 in de huidige gemeenteraad 9 partijen vertegenwoordigd zijn? 

 
 onze wijkgenoot, en huidig raadslid van de Partij voor de Dieren, Dick de 

Vos niet zal terugkeren in de raad maar wel lijstduwer is? 
 

 onze schrijftaal ingrijpend is veranderd door al dat sms-en en 
whatsappen? Waardoor wij nu vaak afkortingen schrijven als: ltr, U2, CU, 

yolo en OMG? 

 
 onze ‘geliefde’ president Trump regelmatig twittert en daar regelmatig 

foutjes in maakt? 
 

 dat de wereld naar de betekenis mocht raden van het door hem 
getwitterde nieuwe woord ‘cofveve’? En daar vervolgens veelvuldig de 

draak mee stak? 
 

 de tekst van het allereerste sms’je, 25 jaar terug, luidde: ‘Merry 
Christmas’? 

 
 de eerste versierde Kerstboom dateert uit 1510 en wel uit het plaatsje 

Riga in Letland? 
 

 in Canada de Kerstman zijn eigen postcode heeft? Namelijk H0H 0H0 … 

 
 de kans dat er een witte kerst komt volgens het KNMI zeven procent is? 

 
de redactie van De Praatvogel u heel  

plezierige feestdagen wenst? 
 

 

http://www.knmi.nl/cms/content/26607/witte_kerst_door_de_jaren_heen
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Agenda 

 

 1 januari  Nieuwjaarsborrel; Speeltuin, 16:00 
 22 januari  Voorlichtingsavond Zonnepanelen; Speeltuin, 20:00 

 23 januari  Samen aan de Slag; Bonaventuracollege, 19:30 
 2 februari  Wijkschouw 

 6 maart  ALV Wijkcomité; Speeltuin, 20:00 
 9 april   Deadline Praatvogel 

 
 Elke 3e donderdag van de maand in het Speeltuingebouw:  

Vogelnetwerkcafé: 10:30 – 12:00 
 

Praatvogel Poëzie 
 
 

Tijd 

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook 

nooit te zullen weten wat het is 

 

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 

dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven 

 

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 

naar iets in zichzelf, iets ziet daar 

wat het meekreeg 

 

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 

van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 

een verte voorbij onze ogen 

 

het is vreemd maar ook vreemd om te bedenken 

dat ooit niemand meer zal weten 

dat we hebben geleefd 

 

te bedenken hoe we nu leven, hoe hier 

maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder 

de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd 

 

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 

buiten onze gedachte is geen tijd 

 

we stonden deze zomer op de rand van een dal 

om ons heen alleen wind 
 

© Rutger Kopland, Uit: Over het verlangen naar een sigaret, 

 Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 2001 

 

 


