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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. 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. De auteursrichtlijnen vindt u op onze website: 

http://leiden.vogelwijk.nl 
 

Bijdragen/ingezonden stukken door wijkbewoners worden enorm op prijs 
gesteld. Deze kunnen worden gestuurd naar redactie@vogelwijk.nl. De 

deadline voor het insturen van tekst voor de komende Praatvogel is: 
1 oktober 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 
Els de Hullu  Leeuwerikstraat 35  071-5157643 

(voorzitter)  elshulfredmul@ziggo.nl 
Cees Meijer  IJsvogelhof 13   071-5892848 

(secretaris)  cees.meijer@casema.nl 

Gosse Jensma   Vinkenstraat 8   071-5177546 
(penningmeester)  hetgos68@gmail.com 

Thera Stam    v.Eijsingapark 10   071-5153040 
fam.r.d.stam@casema.nl 

Birte Kristiansen  Leeuwerikstraat 39  06-50290482 
birte.kristiansen@xs4all.nl 

Dick de Vos  Bosuilstraat 7   06-22247597 
  dickdevos@me.com 

 
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, voor zorgvragen 
 071-5164904 swtnoord@leiden.nl 
 Wijkambassadeur Energie, Michiel Janssen;  

michiel.janss@xs4all.nl 
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Voorwoord 

 
Leiden wordt een grootstedelijke provinciegemeente met afnemende 

buurtcohesie1. Dat beweert althans het rapport van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid. Onze stad staat bijvoorbeeld in de top vijf van steden 

met inwoners van Angelsaksische herkomst - en toenemende diversiteit (ook 
van hoger opgeleiden) leidt tot lagere samenhang. Dat klinkt allemaal wat 

ongezellig, maar zou dat voor de Vogelwijk ook gelden? Hoewel ik de indruk 
heb dat er meer huizen tijdelijk bewoond worden en dat er misschien wat meer 

Engels gesproken wordt op straat, herken ik het beeld niet: de Vogelwijk is nog 
steeds een fantastische en sociale buurt.  

 
Maar die cohesie gaat niet helemaal vanzelf, het zijn de bewoners die de buurt 

gezellig moeten maken. En daarom is het credo van het wijkcomité ook samen 
voor de wijk en door de wijk. Dat laatste, dóór de wijk, willen we dit jaar meer 

centraal stellen bij de organisatie van het wijkfeest. Nadat Ronald en Floris 

jarenlang met veel passie het wijkfeest georganiseerd hebben, hebben we 
gelukkig Birte Kristiansen bereid gevonden om in dat gat te springen. Natuurlijk 

gaan er dit jaar wel wat dingen veranderen aan het vertrouwde concept, we 
keren bijvoorbeeld terug naar de speeltuin als locatie. En ook de formule 

vernieuwt: naast de vertrouwde barbecue, de bar en het vorig jaar zo 
succesvolle toetjesbuffet wordt het een buurt-picknick. Ik stel me iets voor met 

veel gezelligheid, kleedjes, picknickmandjes en veel minder plastic, dus 
duurzamer. Elders in deze Praatvogel vertelt Birte daar meer over. Let op de 

berichtgeving op Nextdoor en via de flyer die je in augustus in de bus krijgt, de 
datum is 1 september. En als het toevallig net jouw buren zijn die geen 

Nederlands lezen en dus de berichtgeving missen: nodig ze uit! Zo blijft dit voor 
iedereen een gezellige wijk waar je je buren kent.  

 
Buurtcohesie ontstaat ook doordat mensen weten wat er speelt in en rondom 

de wijk. De Praatvogel die bij iedereen, jong en oud, digibeet of digi-expert, op 

de deurmat valt, is daarbij heel belangrijk. Dat je nu deze mooie zomer-editie 
in handen hebt is te danken aan de inzet van een paar wijkbewoners, die 

telkens weer de handen uit de mouwen steken. Geweldig bedankt! Maar de 
drukkosten van de Praatvogel tikken aan en de gemeentelijk wijksubsidie is 

geen vetpot, dus de inkomsten van het wijkfeest vullen dat een beetje aan. Je 
weet nu waardoor we net iets meer dan de kostprijs moeten rekenen op het 

wijkfeest, het is voor het goede doel!  
 

Ik hoop jullie allemaal na een mooie zomer te ontmoeten op 1 september bij 
ons wijkfeest in de speeltuin, we gaan gezellig samen picknickend de 

buurtcohesie versterken. Be there!  
 

Els de Hullu 
 

Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk  

                                                 
1   WRR  verkenning  nr.  38:  De  nieuwe  verscheidenheid,  toenemende  diversiteit  naar  herkomst  in  Nederland.  
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Anneke Donker stopt bij de Redactie 
 

Voor u ligt het laatste nummer waarbij Anneke Donker heeft meegewerkt als redactielid 
Zij was al sinds 2012 onderdeel van de redactie. Anneke is vooral als editor van 

onschatbare waarde geweest. De vele artikelen die binnen kwamen werden door haar 
met vakkundige hand geredigeerd. Daarnaast kwam veelal de inspiratie voor het gedicht 
aan de achterzijde bij haar vandaan en is zij de initiatiefnemer van de receptencolumn. 

 
Wij wensen Anneke veel plezier toe met al haar andere hobby’s en bezigheden!  

 
De Redactie 

 
 
P.S. Met het vertrek van Anneke is er weer ruimte in de redactie voor een nieuw en 

enthousiast lid. Vind je het leuk om teksten te schrijven, met taal bezig te zijn, en wat 
meer betrokken te raken met de wijk? Meld je aan via: 

redactie@vogelwijk.nl 
De Praatvogel is een leuk, gezellig buurtblad gemaakt door en voor wijkgenoten, 
ervaring met redactiewerk is niet noodzakelijk. 

 

Tuinen (op mooi groen complex) beschikbaar  
 

Wie weleens tussen Leiden en Oegstgeest fietst, kent het wel: die mooie groene oase 
aan het eind van de Nachtegaallaan naast speeltuin Vogelenwijk. Op dit moment is 

Tuincomplex Het Zonneveld een kleurenzee van bloemen, opkomende gewassen en 
gonst het er van de vlinders en bijen. Wie ook eens wil (moes)tuinieren, heeft geluk. Het 
Zonneveld is recent uitgebreid met nieuwe tuinen. Er zijn nog enkele kleine of grotere 

nieuwe teeltklare tuinen beschikbaar. Stap je liever in op een al bestaande groene tuin? 
Ook dat kan. Op het complex zijn momenteel mogelijkheden daarvoor. Interesse? Stuur 

een mailtje aan:  
secretaris.zonneveld@gmail.com 
 

Annemieke Dubbeldedam 

 

Vogel Vocaal 
  
Reserveer in uw agenda  

Zaterdag 10 november 2018 tussen 19.30-21.00 uur het jaarlijkse concert van ons 
wijkkoor Vogel Vocaal in de Pauluskerk aan de Warmonderweg.  
Het wordt een prachtig programma. Thema: de Elementen.  

Inclusief een verrassingselement.  
Borrel na afloop.  

 
Nadere informatie volgt in de Praatvogel van oktober.  

 
Trudi Kraan 

mailto:redactie@vogelwijk.nl
mailto:secretaris.zonneveld@gmail.com
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Sociaal Wijkteam Boerhaave/Station is Verhuisd 
  
Sociaal Wijkteam Boerhaave/Station is per april 2018 samen gegaan met Sociaal 

Wijkteam Noord.  
 

De gemeente Leiden wil graag van acht sociale wijkteams naar zeven. Zo moeten er ook 
zeven Jeugd- en Gezondheidsteams komen in plaats van nu zes. Op deze wijze overlapt 
ieder sociaal wijkteam qua postcodes een van de jeugdteams. De gemeente wil ook dat 

deze teams het liefst bij elkaar in het zelfde pand zitten, dan wel dicht bij elkaar in de 
buurt, zodat er korte lijnen zijn tussen de medewerkers van de wijk- en jeugdteams. 

Hierom is door de gemeente besloten het sociaal wijkteam Boerhaave en Station samen 
te voegen met sociaal wijkteam Noord op de locatie in Leiden-Noord. Het Jeugd- en 
Gezinsteam heeft dus ook de districten Noord, Boerhaave en Station onder zich en 

bevindt zich met hun kantoor ook in Het Gebouw.  
 

Wat betekent dit voor u als bewoner?  
Er verandert eigenlijk niets voor u, maar het enige nadeel is, dat de inloopmomenten 
plaatsvinden in onze nieuwe locatie Het Gebouw in Leiden-Noord. Echter, de sociaal 

werkers van het sociaal wijkteam komen in principe, zoals al het geval was, bij de 
bewoners thuis. Dus heeft u een vraag of iets anders, dan kunt u ons bellen/mailen en 

we maken een afspraak bij u thuis. Op dit moment wordt er tegenover het Diaconessen 
ziekenhuis gebouwd aan o.a. een zorgcluster, waar de huisartsenpraktijken in worden 
ondergebracht. De huisartsen hebben aangegeven, dat zij het goed zouden vinden, 

wanneer het sociaal wijkteam een dagdeel in de week bij hen spreekuur op de locatie 
komt houden. Zodra de locatie opengaat, zullen hier verdere afspraken over worden 

gemaakt.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u vragen en/of opmerkingen 

hebben, wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met:  
 

Sociaal Wijkteam Noord en Boerhaave  
Bezoekadres:               Arubapad 2 (Het Gebouw, 2e etage) 2315 VA  Leiden  

Telefoonnummer:   071 516 49 04  
E-mailadres:                  swtnoord@leiden.nl  
 

Inloopmomenten:  
 

Maandag                    9.00 - 11.00 uur  
Dinsdag                      9.00 - 11.00 uur  
Donderdag               13.00 – 15.00 uur  

 
www.leiden.nl/sociaalwijkteam  

 
John Witteman 

 

Bouw Nieuweroord 
  

De aannemer IBB Kondor is al gestart met bouwvoorbereidingen. Bijna 70% van de 
koopwoningen is inmiddels verkocht. De start van het bouwrijp maken van de grond 

staat nu geprognosticeerd voor het derde kwartaal 2018. Verwacht wordt dat de eerste 
opleveringen van de woningen plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2020.  
 

De Redactie 
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Openluchttheater Leidse Hout 
  
Het openluchttheater in de Leidse Hout ligt verscholen tussen het groen in een stille 

hoek van het park in de hoek van de Poelgeesterweg en de Oegstgeesterweg. 
 

Zaterdag 25 augustus 19:45 
Voorstelling in Voorbereiding 
 

Zaterdag 1 september 19:45 
Verstilde Klanken  

(Vrijwillige bijdrage) 
Klassieke muziek door studenten van de Academy of Creative and Performing Arts 
 

Zo’n 70 getalenteerde studenten volgen naast hun universitaire studie in Leiden ook een 
programma aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Een unieke samenwerking 

onder de naam Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). Muzikale studenten 
die hun klassieke talenten tot bloei gaan laten komen rondom het thema verstilling. Dit 
kan alleen maar tot zijn recht komen in het van nature verstilde openluchttheater. Mis 

het niet! 
 

Zondag 2 september 15:00 
WC Monster  
(Gratis, vrijwillige bijdrage gewenst) 

Familievoorstelling Raadsherenbuurt (vanaf 5 jaar. ATTENTIE: Begeleiding gewenst.) 
 

Een flitsende, humoristische voorstelling van Lefkop! Elène werkt als wc-juf in een 
warenhuis, maar ze droomt van verre reizen. Op een dag gebeurt er iets raars. Haar 
klanten komen de WC niet meer uit. Samen met jou gaat Elène op onderzoek. Gespeeld 

door Dennis, Elène en Carl. Regie: Tim Kamps (cabaretduo Kamps&Kamps). 
 

Zaterdag 8 september 
La Grande Finale 

(Kaarten via: http://oltleiden.nl/wordpress/programma-2018/ ) 

 

Zondagmiddagconcerten in de Waterlelie 
  
Zondagen van 13:30 tot 15:30. De Waterlelie is het muziekpaviljoen van de Leidse Hout, 
gelegen aan de grote vijver. 

 
15 juli Aisling (Ierse en Schotse folk)  

22 juli Ponteland Community Wind Band (Groot Brittannië)  
29 juli Ordinary Herry Shoppers (dixieland)  
5 aug Leo’s Drugstore (jazz)  

12 aug Senioren Salon Orkest  
19 aug Old Rhine Jazzband  

26 aug Dansorkest Date 7-2-7  
2 sept Viswijvenkoor  
9 sept Muziekvereniging Nieuw-Leven (harmonie)  

16 sept Leedvermaak (koor) + Lignum (klarinetensemble)  
23 sept Frits Landesbergen big band  

http://oltleiden.nl/wordpress/programma-2018/
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Richtlijnen Kopij Praatvogel 
Redactie 

 

Voor het aanleveren van kopij voor De Praatvogel vragen wij de auteurs een 
aantal regels in acht te nemen. Deze regels maken het de redactie en de 

vormgever mogelijk voor een goede weergave van de tekst te zorgen. De 
richtlijnen vindt u ook online op: https://leiden.vogelwijk.nl/praatvogels/  

 
Artikelen die reeds elders gepubliceerd zijn worden alleen in die gevallen 

aanvaard als ze relevant zijn voor de wijk. Wij plaatsen bij voorkeur alleen 

artikelen die exclusief zijn voor De Praatvogel. Indien de auteur (een 
aangepaste versie van) een eerder gepubliceerd artikel aan De Praatvogel 

wenst aan te bieden, moet hij/zij hierover vooraf contact opnemen met de 
redactie.  

 
 Artikelen moeten aansluiten bij de doelstellingen van De Praatvogel en 

het lezerspubliek van het blad. 
 De redactie van De Praatvogel bepaalt of een artikel wordt geplaatst. Het 

leveren van een artikel garandeert dus niet dat het ook wordt geplaatst. 
 Ook bepaalt de redactie waar zo nodig een artikel wordt ingekort. Tevens 

kan de redactie vragen het artikel aan te passen of er wordt een 
redactieslag toegepast.  

 In gevallen waarbij de tekst wezenlijk wordt aangepast, neemt de 
redactie daarover contact op met de auteur. 

 Commerciële teksten worden niet geplaatst, tenzij als betaalde 

advertentie. 
 Kopij aangeleverd na de deadline wordt niet opgenomen. 

 
Tips voor het schrijven  

1. Schrijf voor een breed publiek. Beschouw het als een uitdaging om het 
‘simpel’ te houden. Vlot leesbare artikelen hebben de voorkeur boven (al 

te) droge of technische of te inhoudelijke verhandelingen.  
2. Vermijd onnodig gebruik van vakjargon, hou het toegankelijk.  

 
 

 
© Van 9 tot 5 cartoons 

  

https://leiden.vogelwijk.nl/praatvogels/
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Algemene vormgeving van de kopij  
1. Artikelen worden uitsluitend aanvaard wanneer deze zijn aangeleverd in 

een tekstverwerkingsprogramma (liefst Word) en bij voorkeur verstuurd 
per e-mail naar de redactie op redactie@vogelwijk.nl 

2. De streefgrootte van een artikel is 350 tot maximaal  500 woorden (Dit 
laatste in overleg met de redactie) 

3. De ingeleverde tekst dient definitief te zijn.  
4. Zorg voor voldoende illustraties in een hoge resolutie. Streef naar 2/3 

tekst, 1/3 afbeeldingen. 
5. De gehanteerde spelling is de zogenaamde ‘voorkeurspelling’, de eerste 

vorm waarin het woord voorkomt in de ‘Woordenlijst Nederlandse Taal’(= 
Het Groene Boekje; druk 1995 of later) of ‘Van Dale Groot Woordenboek 

der Nederlandse Taal’ (dertiende uitgave 1999 of later). Grammaticale en 
syntactische regels volgen de ‘Schrijfwijzer’.  

6. Gebruikt u citaten, dan moet u daarvan de bron vermelden. 

 
Illustraties  

1. De afbeeldingen moeten van voldoende hoge kwaliteit te zijn, ten minste 
300 dpi op ware grootte. Foto’s niet bewerken (geen kleurcorrectie, 

verscherpen etc. toepassen) en aanleveren in formaat JPG of TIFF. De 
gedrukte versie van de Praatvogel wordt in zwart-wit uitgevoerd. Alleen 

op de website zijn de afbeeldingen in kleur zichtbaar. 
2. De redactie bepaalt welke afbeeldingen worden geplaatst 

3. Afbeeldingen moeten door de auteur van een onderschrift worden 
voorzien. Dit moet bestaan uit: beschrijving van de afbeelding, de 

herkomst van de afbeelding of de plaats waar het afgebeelde zich bevindt 
(bv. een schilderij), en eventueel de naam van de fotograaf, eigenaar of 

rechthebbende. 
4. Let op de publicatierechten die op foto's berusten. Illustraties dienen vrij 

van rechten te worden aangeleverd. U bent daarvoor zelf 

verantwoordelijk. De redactie of het Wijkcomité zijn daarvoor niet 
aansprakelijk.  

 
Go or no go 

1. Na eerste lezing en beoordeling beslist de redactie of het artikel (met 
eventuele aanpassingen) voor plaatsing in aanmerking komt. Als een 

positief dan wel negatief besluit is genomen, ontvangt u daarover bericht. 
Deze procedure wordt indien noodzakelijk herhaald na tweede lezing. 

2. Nadat het artikel is opgemaakt, is niet mogelijk de tekst nog inhoudelijk 
te wijzigen.  

3. Wij verstrekken geen drukproeven aan de auteurs 
 

Vermelding auteur 
De naam van de auteur wordt vermeld bij het artikel.  

1. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze informatie 

2. Wij hanteren bij de auteursvermelding geen titulatuur en gebruiken de 
voornaam en achternaam. 

 

 

mailto:redactie@vogelwijk.nl
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Muurtjes met de Buurtjes 
Cees Meijer 

 

Dagelijks kom ik van en naar huis door de straat met de twee 
straatnaambordjes boven elkaar: Meezenstraat en Mezenstraat… 
 
Het eerste wat daar de laatste tijd in het oog springt, zijn de prachtige 

gerestaureerde muurtjes langs de voortuinen. Het kan toch bijna niet anders, 
denk ik dan, dat dit tijdens een straatborrel of barbecue is bekokstoofd. Maar 

nee, het idee is onder het gymmen geboren. 

Ik had er al eens foto’s van gemaakt, met het voornemen er een verhaaltje 
voor de Praatvogel van te maken. Maar ja, zomaar aanbellen als de razende 

reporter van uw lijfblad, doe ik ook weer niet zo snel. Gedwongen door de 
deadline en een toezegging in het redactieoverleg was nu het moment 

aangebroken en heb mijn fiets tegen zo’n prachtig muurtje gezet en werd 
uiterst gastvrij ontvangen door Didi op nummer 3. Het was mooi weer, de 

stoelen gingen de voortuin in en we hebben genoeglijk in de zon over voeg- en 
metselwerk zitten keuvelen. 

 
Hoe is het zo gekomen? 

Op enig moment verhuisden 
bewoners in de straat en kwam er 

een bord  te koop in de tuin te 
staan. De makelaar vond de 

huizen in de Mezenstraat wel 

prachtig, maar het voegwerk liet 
nogal te wensen over. Al sportend 

met de buurvrouw van nummer 7 
kwam dat ter sprake en besloten 

ze dat samen op te pakken. Van 
het één kwam het ander, want 

het is beter om het met de hele rij 
te doen. Zodoende sloten 

successievelijk ook alle andere buren aan. En toen ze toch bezig waren, hebben 
ze ook de muurtjes maar samen opgepakt. ‘’Het wordt alleen maar mooier”, 

zegt Didi en wijst op de lekstrepen op de stenen. Ze waren mij nog niet 
opgevallen, maar die komen omdat de specie tijdens het metselen te nat was. 

Dat verdwijnt op den duur vanzelf, vertelde mijn gastvrouw. Dat geldt ook voor 
de lekkageplekken bij de goten, waar meer huizen in de wijk mee worstelen. 

 

Nooit meer weg 
Didi kent geen wijk waar het prettiger wonen is, dan de Vogelwijk en kijkt 

tevreden naar haar mooie tuinmuurtje. Alles is in de buurt: polder, duinen, 
strand, stad, markt, museum…. Zelf woont ze er sinds 1988. De buren op 5, 7 

en 11 kwamen er circa 22 jaar geleden ongeveer tegelijk wonen. Haar 
buurvrouw op de hoek is in het huis geboren en heeft er heel haar leven 

gewoond.Nu denkt ze na over een volgend project: het schilderwerk. Voorlopig 
alleen van haar eigen huis. 
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Vogelwijk Groen 
Mark Peerdeman 

 
Veel bewoners van de vogelwijk ontplooien 'groene' initiatieven om 

hun ecologische voetafdruk te minimaliseren. In de Praatvogel ruimen 
we vanaf nu een plekje in op onze groene pagina om deze te 
presenteren en om tips te geven hoe je energie kunt besparen of kunt 

verduurzamen. Vandaag en in de komende nummers geven we 
wijkbewoner Gosse Jensma het woord over zonnepanelen.  

 

Wat wil je met zonnepanelen?  
De meeste huizen beschikken niet over voldoende dakoppervlak om 100% van 

het jaarverbruik van elektriciteit op te wekken. Je kunt de opbrengst 
maximaliseren door voor panelen te kiezen met technisch maximale opbrengst. 

Je kunt er echter ook voor kiezen zo veel mogelijk energie op te wekken met 
een acceptabele terugverdientijd, een strategie die ik zelf gekozen heb. 

Hiervoor heb ik gekozen voor panelen met de meest gunstige 

prijs/opbrengstverhouding. Op dit moment zijn dit panelen met een vermogen 
van circa 300 WP.  

Opbrengst en kosten per paneel  
Het WP getal ('Watt piek') geeft aan hoeveel kWh vermogen een paneel 

theoretisch per jaar op kan brengen. Hierbij wordt uitgegaan van ideale 
omstandigheden die in de praktijk nooit gehaald worden. In realiteit kun je het 

beste werken met 75% tot 93% van de opgegeven waarden. De opbrengst per 
paneel neemt elk jaar toe door vooruitgang in de gebruikte technologie. Had in 

2014 het gemiddelde paneel een opbrengst van 250 tot 260 WP, de panelen in 
2018 hebben al snel een opbrengst van 290 tot 300 WP. Dit soort panelen kost 

ongeveer € 171 per stuk (JA Solar), dat overeenkomt met een genormaliseerde 
prijs van € 0.57 per WP, inclusief BTW. LG levert zelfs panelen van 360 WP. 

Deze kosten per paneel echter € 346, wat overeenkomt op € 0.96 per WP, ook 
inclusief BTW.   

De prijs van elektriciteit  

De elektriciteitsprijs voor de consument daalt sinds 2011. Niet alleen de 
tarieven van de energieleveranciers, maar ook de energiebelasting die de 

overheid in rekening brengt daalt. Nu is een lagere energieprijs op zich niet 
slecht, maar het heeft wel een negatief effect op de terugverdientijd van de 

installatie. De financiële opbrengst van de panelen bestaat immers uit de kosten 
van de energie die je niet afneemt van je energieleverancier. Omdat de 

energiebelasting een belangrijke component is in de energieprijs, zie je 
overheidsmaatregelen op dit gebied direct terug in je terugverdienperiode. De 

energiebelasting op elektriciteit zal in 2019 opnieuw dalen met 0,72 cent naar 
9,78 cent per kWh. Als deze verdere prijsdaling van elektriciteit zich doorzet, 

heeft dit een aanzienlijk negatief effect op de terugverdientijd van PV-panelen.  
  

Volgende keer zullen we ingaan op het terugleveren van zelf opgewekte energie 
aan het net, de salderingsregel van de overheid en de nieuwe energienota 

hierover voor de subsidieregeling 2020.  
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Wijkfeest Nieuwe Stijl 
Birte Kristiansen, namens het Wijkcomité 

 

Toen ik een jaar of acht geleden in de wijk kwam wonen, was de opzet van het 
wijkfeest zo dat een klein groepje bewoners vreselijk hard werkte om voor de 

hele wijk een geweldig feest te organiseren. Al halverwege de ochtend begon 
het stoelen sjouwen en pas laat in de avond was de laatste tent weer 

afgebroken en terug in de speeltuin. Heel geweldig dat deze groep mensen 
daartoe bereid was, maar helaas, het huidige bestuur wil zelf ook graag zo af 

en toe met een wijntje achterover leunen, en een praatje maken tijdens het 

feest. Onder de bezielende leiding van Ronald en Floris werd het feest daarom 
in de afgelopen jaren steeds meer een feest voor de wijk door de wijk. Zo 

ontstonden de kookeilanden en wie wilde zitten, moest zelf zijn stoel of 
picknickkleedje meenemen. Het nieuwe concept werkte goed, behalve dat het 

aantal bezoekers vorig jaar zo overweldigend was, dat er niet voldoende eten 
was voor iedereen, omdat we toch nog afhankelijk waren van een relatief klein 

groepje mensen om alle monden te voeden. Omgekeerd als het geregend had, 
dan hadden we waarschijnlijk pannen vol pasta Bolognese en couscoussalade 

overgehouden. 
 

Daarom heeft het wijkcomité besloten om dit jaar het thema vóór de wijk dóór 
de wijk nog rigoureuzer in te voeren. Het is de bedoeling dat dit jaar iedereen 

zelf zijn eten meeneemt. Zelf?! Jazeker! Dit jaar wordt het een grote 
buurtpicknick, niet zomaar een, het wordt een ruilpicknick. Dus maak je 

favoriete gerecht en kijk vervolgens of je een portie van jouw eten kunt ruilen 

met iets in het picknickmandje van een van je buren dat er nóg lekkerder 
uitziet. Op die manier kun je niet alleen nieuwe smaken uitproberen, het biedt 

gelijk een gelegenheid om een praatje aan te knopen en nieuwe buren te leren 
kennen.  
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Er is nog een grote verandering, namelijk dat dit jaar het 
wijkfeest verplaatst naar de speeltuin. Bij het ontbreken 

van een echte opvolger van Ronald en Floris, is het 
organiseren van een feest in de speeltuin een stuk 

eenvoudiger aangezien alles daar voorhanden is. En de 
speeltuin is misschien niet het geografische centrum van 

de wijk, maar veel mensen beschouwen het vogelnest 
toch al wel als het hart van de wijk.  

 
Tot slot willen we het feest dit jaar ook duurzamer maken. De zakken vol plastic 

bordjes en bestek afval, is ons al jaren een doorn in het oog. Vooruitlopend op 
overheidsbeleid waarbij dit soort wegwerpplastic zelfs verboden wordt, willen 

wij ook op zoek naar een alternatief. Papieren servies gaat al een stuk schelen, 
maar als de picknickmanden toch mee komen kunnen daar misschien ook nog 

wel wat borden en vorken bij zodat op termijn al het wegwerpmateriaal 

overbodig wordt bij ons wijkfeest.  

 
Veel veranderingen dus, maar gelukkig blijven er ook dingen hetzelfde. Er is 

een bar, dus de wijkbewoners hoeven geen zware flessen drinken mee te 
sjouwen. Er wordt gewoon gebarbecued zoals altijd en er zijn worstenbroodjes 

voor de kinderen. Als er genoeg animo onder de wijkbewoners is om te bakken 

willen we ook de vorig jaar geïntroduceerde toetjestafel handhaven. En zoals 
vanouds kan voor al dit lekkers betaald worden met tweetjes. De kinderen 

kunnen weer prachtig geschminkt worden. En het wijkfeest zou het wijkfeest 
niet zijn zonder de estafette.  

 
Het wordt vast en zeker weer een fantastische dag, dus noteer de datum:  

 
1 september! 

 
Op nextdoor en via de gebruikelijke flyer ontvangt iedereen aan het eind van 

de zomervakantie nog even een reminder en ik hoop iedereen in grote getale, 
met picknickmand te zien in de speeltuin op die dag. 
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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 die eruit? Deze 

rubriek behandelt elke keer één bepaalde tak. Deze editie behandelt een sport 
waarin Nederland nu al enkele decennia uitblinkt en vooral de dames hoge 

kijkcijfers trekken: Hockey. 
  

Hockey, ofwel veldhockey om het onderscheid met ijshockey duidelijk te maken 

is in ons land erg populair. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond telt meer 
dan 250.000. Dit  maakt het de vijfde sport van Nederland. Ons land heeft 

internationaal gezien de sterkste competitie en het mag dus geen wonder heten 
dat de vrouwen de hoogste ranking hebben (gevolgd door Engeland, Argentinië 

en Nieuw-Zeeland), en de mannen de zeer verdienstelijke vierde plek innemen. 
Zij moeten Australië, Argentinië en België voor zich laten.  

 
Met de introductie van de sport op de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 

is de professionalisering van het  hockey in gang gezet. Voor die tijd werd in 
Nederland vaak in gemengde teams gespeeld en met een (veilige) zachte bal. 

Dit had geen navolging in andere landen waardoor er geen internationale 
wedstrijden gespeeld konden worden. Omdat Nederland natuurlijk wel wilde 

uitkomen op de Spelen in eigen land werden de eigen spelregels overboord 
gezet en conformeerde men zich aan de internationale standaarden. Ondanks 

deze voorbereiding wisten de Nederlandse 

mannen uiteindelijk zelfs de finale te 
bereiken maar verloren deze van India. 

Dameshockey werd uiteindelijk pas in 1980 
olympisch. 

 
De hockeyvereniging die het dichtste bij de 

Vogelwijk ligt is LOHC (Leidsch 
Oegstgeester Hockey Club) en is in 1917 

opgericht, toen nog met de naam Leidsch 
Mixed HockeyClub. In 1937 werd trots het 

nieuwe clubgebouw gepresenteerd dat toen 
gedeeld werd met de Leidsche Lawn Tennis 

Club.  
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Opening van het clubgebouw van de LOHC in 1937 

 
Inmiddels speelt LOHC op het moderne sportcomplex ‘De Krogt’ in Oegstgeest. 

De combinatie met het tennis is gebleven. 
 

LOHC kende haar hoogtijdagen in de jaren ’80 toen de heren een aantal 
seizoenen in de hoofdklasse uitkwamen. Inmiddels spelen zij in de 

overgangsklasse waarbij competitiewinst leidt tot promotie naar de hoofdklasse 

en de laatste en voorlaatste plaats tot degradatie naar de eerste klasse. Het 
eerste dameselftal komt nu uit in deze eerste klasse. 

 
LOHC is een grote vereniging en kent daarom een grote verscheidenheid van 

leeftijden en niveaus zowel op het veld als in de zaal. Ook zijn er verschillende 
trimhockey teams actief. Trimhockey is een manier voor volwassenen met 

weinig tot geen hockeyervaring om toch ervaring op te doen met de 
hockeysport buiten competitieverband. De minimale leeftijd voor lidmaatschap 

bij LOHC is 5 jaar, gemeten op 1 oktober van het seizoen waarin begonnen 
wordt met spelen. 
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Tekens in het Bos 
Els de Hullu 

 

Sinds kort staan er op bomen en paaltjes in het Bos van Bosman rood-witte 
tekens. Soms alleen een rood en een wit streepje, soms in de vorm van een 

richtingspijl, bijvoorbeeld naar rechts na de brug in het Springerpad. Zonder 
pijl betekent rechtdoor. Deze tekens maken deel uit van een wandelpad dat 

loopt van het bronzen kunstwerk Brittenburg in Katwijk, via het Bos van 
Bosman naar de grote Romeinse opgravingen in Xanten (Duitsland), 275 km 

verderop. Dit is de spiksplinternieuwe LAW  nummer16; door ons bos loopt 

traject 01 van dit Romeinse Limes pad. Grappig hè, vanuit de Vogelwijk kun je 
dus zó aanhaken op een wandeltocht langs de noordgrens van het voormalige 

Romeinse rijk, de Limes  – of er een stukje van meepakken in een dag- of 
weekend via Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Fietsen over de limes kan ook, deze 

route loopt niet door het bos maar volgt de Rijn . 
 

 
 

Wie bekend is met het verschijnsel LAW weet dat ‘onze’ tekens deel uitmaken 
van een enorm wandelpadennetwerk dat zich over heel Nederland en Europa 

uitstrekt , allemaal rood-wit gemarkeerd door vrijwilligers. Dit netwerk is in de 
afgelopen decennia ontwikkeld; veertig jaar geleden kon je al vanuit Nederland 

naar de Middellandse Zee lopen over de GR5. Vroeger moest je, om niet 
hopeloos te verdwalen, heel oplettend de tekens volgen door berg en dal. Als 

het toch misging (er hoefde maar één teken weg te zijn) dan was je enige 
redding de ingetekende stafkaart in het LAW-boekje; gelukkig hebben 

inmiddels de meeste LAWs gps-tracks. De mooi uitgegeven LAW-boekjes geven 
daarnaast onmisbare informatie over afstanden, geschiedenis, cultuur, winkels, 

overnachtingen en waar er misschien een kopje koffie te bekomen is. Op de 

handige website van Wandelnet  kun je trajecten zoeken en downloaden, 
boekjes bestellen, ervaringen van medewandelaars per traject lezen, 

enzovoorts. 
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Er staan ook paaltjes in en om het bos 
met rood-geel genummerde pijlen, 

deze geven lokale wandelingen aan, 
bijvoorbeeld van Leiden naar 

Leiderdorp. Vlakbij de Mytylschool 
staat paaltje 58, dit is een 

wandelknooppunt van het 
Wandelroutenetwerk provincie Zuid-

Holland. Een wandeling langs deze 
knooppunten kun je online plannen op 

wandelnet; je loopt dan van nummer 
naar nummer. Nummer 58 komt 

trouwens nog niet voor op de website, 
het paaltje staat er nog maar kort. 

 

 
 

 
Zo zie je maar, de paadjes door ons 

kleine bos zijn onderdeel van iets 
veel groters; wat een geluk dat wij 

Vogelwijkers zomaar van onze eigen 
stoep wandelend of fietsend kunnen 

vertrekken naar Leiderdorp, Utrecht, 
Xanten of nog veel verder. Het is dan 

ook werkelijk heel veel drukker 
geworden in het bos, maar dat is 

zeker niet de schuld van LAW-
wandelaars. Door de nieuwe flats 

aan de andere kant van de Wasse-

naarseweg en het BioSciencepark 
zijn er in het bos veel meer luchtjes-

scheppers, honden-uitlaters, kan-
toorlunch-ommetjesmakers, chillen-

de studenten, enz. Nog los van het 
officiële verkeersbord ‘wandelpad’ 

dat zomaar opeens bij de ingangen 
staat, er is dus inmiddels voor 

fietsers werkelijk minder plek op het  
Springerpad.  

 
 

 
 

 

Het wandelnetwerk in Leiden is nog in ontwikkeling. Als het volledig is 
opgeleverd, is het ook zichtbaar op de kaart van de wandelknooppuntplanner, 

wandelen123.nl. Zie ook www.wandelnet.nl 
 

 

http://www.wandelnet.nl/
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Uitbreiding van Het Zonneveld 
Margriet Nieuwenhuis 

 

Uitbreiding van Tuincomplex Het Zonneveld http://www.hetzonneveld.nl/ 
 

Zaterdag 30 juni is het tuincomplex aan de Nachtegaallaan met 3000 m² 
uitgebreid, en kregen 25 aspirant-tuinders een stukje grond variërend in 

grootte van 56 m² tot 134 m². 
 

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat de gemeente en de Leidse 

Bond van Amateurtuinders (LBA) het voor elkaar kregen om hier grond vrij te 
maken en daarmee een deel van toegezegde compensatie van de in 1998 

verdwenen 10 ha volkstuingronden in te lossen. De Zijlbedrijven stonden dit 
stuk grond af, waarmee het tuincomplex is toegenomen van 17.249 naar 

20.250 m². De tuinvereniging telt nu 113 actieve leden en 9 aspirant leden die 
te zijner tijd een tuin aspireren. Het Zonneveld is een van de kleinere 

volkstuincomplexen waar vooral groenten, fruit en bloemen op natuurlijke wijze 
worden geteeld. Je mag er een kasje neerzetten, een klein schuur, je mag er 

niet overnachten. 
 

De tuinders komen zowel uit 
Leiden als uit Oegstgeest, het 

complexs ligt dan ook op de 
grens van de twee 

gemeenten. In diverse 

commissies regelen de leden 
het reilen en zeilen van de 

vereniging, zoals een 
zaadinkoopcommissie, 

commissie flora en fauna, 
bouwcommissie en er is een 

informatiemap. Ook is er voor 
de nieuwe leden een 

introductiecommissie actief 
en zijn er tuinmaatjes om aan 

hen die willen raad te geven.  
 

Op dit moment hebben we nog een paar tuinen vacant op het nieuwe terrein 
dat bemest klaar ligt. Er is een pomp om te beregenen, en een kraan om te 

drinken. Straks komt er ook nog een gemeenschappelijke schuilhut/huisje. Heb 

je al langer gedroomd van moestuinieren, dan zou hier een kans liggen. Wil je 
eerst iemand helpen in zijn of haar tuin, dan kan dat ook. Ben je geïnteresseerd 

kom dan eens kijken en/of stuur een mailtje naar: 
secretaris.zonneveld@gmail.com.  

Nieuwe tuinders worden ingewijd in de grondbewerking op het 

nieuwe terrein. Ook de pomp is te zien. 

http://www.hetzonneveld.nl/
mailto:secretaris.zonneveld@gmail.com
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Sail Leiden 

Cees Meijer 
 

Sail Leiden laat de Stad van zijn Waterkant zien 
 

Sail Leiden verandert de stad op 27, 28 en 29 juli in een drijvend 
openluchtmuseum. Tussen de poorten liggen er dan zo’n 200 historische 

bedrijfsvaartuigen en bruist het op en aan het water. Via de Blauwe Meander 
loop je langs de schepen en een stroom van activiteiten en verhalen. Voor jong 

en oud is er tijdens Sail Leiden wat te beleven. Je ervaart er wat water voor 

Leiden betekende en nog steeds betekent.  
 

Leiden is een echte waterstad 
en dankt er zelfs zijn ontstaan 

aan. Weinig Nederlandse 
steden hebben ook zoveel 

water binnen hun grenzen. 
Tot ver in de twintigste eeuw 

was transport over water van 
grote economische betekenis. 

Bedrijfsvaartuigen die 
vroeger van levensbelang 

waren voor de stad komen nu 
naar Leiden. Een grote club 

van enthousiastelingen zet 

zich in voor het behoud van 
dit historisch varend erfgoed. 

 
Tijdens Sail Leiden liggen de grachten en singels vol met oude schepen. Je kunt 

er genieten van het eerste Leidse stadsstrand of een Drijf In-waterbioscoop. Er 
zijn nautische markten en een groenteveiling vanaf het water. Je kunt luisteren 

naar maritieme muziek van groepen uit binnen- en buitenland. Er zijn markten 
en oude ambachten, er is kunst te zien en een scheepbouwer bouwt er een 

authentieke boeier. En natuurlijk kun je genieten van een hapje en een drankje. 
Wil je de rest van de stad verkennen: stap dan in één van de boten van de 

Leidse rederijen. 
 

Goed om te weten 
Met ongeveer 200 kleine en grote schepen in het water en activiteiten voor jong 

en oud op de wal, is er van alles te zien en te doen op 27, 28 en 29 juli. Houd 

er rekening mee dat de binnenstad van Leiden op deze dagen erg druk is en 
daarom het beste is te bereiken met het openbaar vervoer. Ook varen er 

watertaxi’s tussen de Historische Haven en het Ankerpark, de perfecte kans om 
de schepen vanaf het water te zien. Op het Stationsplein staat een infoschip 

voor meer informatie.  
 

Meer informatie kun je bij mij krijgen, maar is ook te vinden op:  
www.sail-leiden.nl  

http://www.sail-leiden.nl/
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Geschiedenis van de Boekenweek 

Anneke Donker 
 

Verslag van de presentatie van Wim van de Velde gepresenteerd tijdens het 
Vogelnetwerkcafé van 17 mei 2018 

 
 

Wim houdt alles over de Boekenweek bij. Hij heeft alle Boekenweekgeschenken 
en allerlei attributen verzameld. Hier volgen een paar leuke feitjes, die hij 

enthousiast heeft gedeeld. 

 
De eerste Boekenweek werd in 1932 gehouden. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is de Boekenweek stilgelegd vanwege een in de ogen van de 
bezetter controversieel geschenk in 1941. De Boekenweek kwam terug in 1946 

en is sindsdien ieder jaar gehouden, dit jaar voor de 83e keer. 
 

Oorspronkelijk was er een pakkende slogan aan de Boekenweek gekoppeld, 
zoals “Wie leest baat zijn geest” (1932), “Wie het meest leest, leest ’t best” 

(1951), “Van boeken krijg je nooit genoeg” (1990).  Later werd het een thema: 
“De vijftigste mei” (1995), “Vriendschap en andere ongemakken” (2012), dit 

jaar was het thema “Natuur”. 
 

Bij de Boekenweek hoort een Boekenweekgeschenk, dat door de boekhandel 
kado wordt gegeven bij de aanschaf van een Nederlands boek vanaf een 

bepaalde verkoopprijs. In 1932 was de ondergrens f 2,50. Geleidelijk aan is 

deze grenswaarde gestegen via f 3,50 (1946), f 7,50 (1970), f 15,00 (1976) 
naar f 24,50 in 2000. In het eurotijdperk is de grenswaarde nagenoeg stabiel 

gebleven op € 12,50. 
 

De oplage van het geschenk was in 1932 32.000 stuks, Dat aantal groeide 
gestaag. In 1947 125.000, in 1975 300.000, in 1990 500.000, in 1998 700.000. 

Het maximum staat op 968.000 exemplaren in 2009, daarna flink gedaald tot 
661.000 dit jaar. 

 
Naast extra boeken voor de jeugd (1948 t/m 1977) en het essay (vanaf 1987) 

heeft Wim ook allerlei attributen verzameld. Boekenleggers, 
boekenweekmagazines, posters, flyers, stickers, een badge bij de 65e 

Boekenweek en speciale postzegels in 2001 en 2010. Een 45T-single 
verschenen in 1967 van Frans Halsema (“De Boekenballade”), waarin hij de 

draak steekt met vele auteurs. Verder ook een LP “Zing je Moerstaal” (1976), 

een CD “Denkend aan de Dapperstraat” (1994) en een CD-rom  “Lectori 
Salutem” (2000). Ook nog T-shirts, linnen draagtasjes, een schoenendoos in 

2000 met een fotoboek over het Boekenbal, getiteld “Alle jaren feest” en een 
luxe doos met het essay “Good luck” en een heus flesje parfum in 2011. 
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Vanaf 2002 doen ook de bibliotheken met een eigen actie mee aan de 
Boekenweek. 

 
Over inhoud, vormgeving  en auteurs van de Boekenweekgeschenken wist Wim 

veel te vertellen. Van de 83 geschenken zijn er 8 van meerdere samenstellers, 
58 van mannelijke auteurs, 16 van vrouwelijke auteurs en 1 van een Engelse 

auteur. 
 

 
Enkele bijzondere Boekenweekgeschenken: 

1934 Een mapje met ansichtkaarten van 12 portretten van Nederlandse 
schrijvers 

1941 Novellen en gedichten, na één dag uit de handel gehaald door de 
Duitse bezetter 

1946 Het kleine geschenk, een klein en dun boekje in verband met 

papierschaarste 
1948  Oeroeg, de debuutroman van Hella Haase 

1971  Protest per prent. Een verzameling foto’s van protestposters 
1972  Poesie-album, ingeleid door Drs. P.  

1982 De andere wereld. Een Olivier B. Bommel en Tom Poesverhaal van 
Marten Toonder. 

2001 Woede, Salman Rushdie, vertaald uit het Engels (oorspronkelijke 
titel Fury) met een afwijkende verschijningsvorm 

2005 Zomerhitte, Jan Wolkers. Later verfilmd met Sophie Hilbrand en 
Waldemar Torenstra 
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Graaf Willem II van Holland 

Theo Gijzenij 
 

1e deel Graaf Willem II van Holland (onze Leidse Roomsch Coningh)  
  

Eerst even de hiërarchie in de 12e eeuw; er was één leenheer, dat was de 
Duitse Roomsch koning, meestal door de paus ook tot Roomsch keizer 

verheven. Onder deze ene leenheer zaten talloze leenmannen, waaronder ook 
de graven van Holland.  

 

Van de zes graven met de naam Willem gaat het hier om de tweede. Hij is, om 
het mooi te zeggen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in Leiden 

geboren in (februari?) 1227 in het ‘Gravenhof’ of ook wel ‘Huize Lokhorst 
genoemd.  

 
Al sinds die 12e eeuw hadden de graven van 

Holland een binding met Leiden: de Burcht, toen 
vermoedelijk nog van hout. Ze hadden er zelfs 

twee, ook één in Rijnsburg, u herkent dat nog aan 
de plaatsnaam. Omdat onze diverse Hollandse 

graven zich niets aantrokken van de wetten en de 
verordeningen van de keizer, kwam Hendrik III in 

1047 met een leger om die opstandige graaf Dirk 
IV eens goed mores te leren. Hij vernietigde de 

burcht waar Rijnsburg naar genoemd is, maar hij 

wist niet dat onze graaf luttele kilometers 
stroomopwaarts nog een burcht in Leiden had. 

 
 

 
 

De Burcht was van de bisschop van Utrecht, (het Sticht) en had die in leen 
gegeven aan de graaf van Holland. Zodra Hendrik III z’n hielen gelicht had, 

gingen die dekselse Hollandse graven 
gewoon weer op de oude voet voort, 

nu in de Leidse burcht. In Leiden 
waren niet alleen de burcht en het 

woonhuis van de graven; zij bouwden 
er ook een ‘privé gevangenis, 

‘Gravesteen, het Gerecht’ en een 

(houten) kapel, die in 1121 als St. 
Pieterskerk heilig werd ingezegend1. 

Omdat Petrus, bijbels gerekend, 
bekend is als de sleutel-bewaarder, is 

het wapen van Leiden, tot op de dag 
van vandaag de twee gekruiste 

sleutels, en is ook de bijnaam van 
Leiden ‘de sleutelstad’.  

Dirk IV (Wikipedia) 
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Ruim een eeuw later, in de tijd van graaf Willem II, was het systeem van één 
leenheer met alle leenmannen nog volledig in tact.  

 
Willem II was pas 7 jaar oud toen hij zijn vader Floris IV in 1234 opvolgde, dus 

volgde er een regentschap van twee broers van Floris IV: Otto (bisschop van 
Utrecht) en Willem, tot aan de 12e verjaardag van de jonge Willem II; vanaf 

1239 regeerde hij zelf.  
 

Hij was de eerste Hollandse graaf 
die het tot Roomsch koning 

schopte. Dat had nogal wat 
voeten in aarde. Keizer Frederik 

II regeerde van 1212 tot 1250; 
Frederik had wel twee 

‘tegenkoningen’: Otto IV, ✝1218 

en Hendrik Raspe. Bij de dood 

van Hendrik Raspe in 1247 
wilden zijn vrienden Hendrik III 

van Brabant als nieuwe 
tegenkoning; maar Hendrik III 

bedankte voor de eer en 
adviseerde toen zijn jongere neef 

Willem II, graaf van Holland en 
Zeeland, en zo werd onze Willem 

van 1247 tot Frederiks dood in 
1250 de ‘nieuwe tegenkoning’ op 

voordracht van met name paus 
Innocentius IV en nog drie 

bisschoppen, die tot het college 
van keurvorsten hoorden. Willem 

werd nog tijdens de regering van 

Frederik II in de oude keizersstad 
van Karel de Grote, Aken, in 1248 tot Roomsch koning gekroond, hoewel Willem 

die stad eerst 5 maanden moest belegeren omdat zijn tegenstrevers de stad 
hadden bezet; maar ja, je kon uiteraard echt nergens anders gekroond worden 

dan in Aken.  
 

Na de dood van Frederik II was Willem in feite de keizer in spé, en zou niets 
een keizerschap van Willem II meer in de weg hebben moeten staan maar 

helaas, ook Willem kreeg te maken met een tegenkandidaat, Koenraad IV, de 
zoon van de vorige keizer Frederik II.  

 
 

In de volgende Praatvogel leest u hoe het onze held verder vergaat.  

  

Roomsch Koning Willem II (Wikipedia) 
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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. 

 

 

Zomerse Salades van de Volkstuin 
 

Tijdens een wandeling met mijn kleinzoon langs de prachtige 
tuinen op Het Zonneveld  zag ik Bram bezig in zijn tuin. Hij 

wilde de vragen die in mij opkwamen graag beantwoorden. 
Wat kan je in juni al oogsten? 

Behalve verschillende soorten sla zijn er diverse tuinkruiden en de peultjes die 
nu al kunnen worden geoogst, terwijl de rode biet, (tuin-) bonen en courgettes 

nog wat tijd nodig hebben. De tomaten, die ook in veel andere tuinen in een 
plastic of glazen kasje groeien, zagen er veelbelovend uit. Wat ik bijzonder leuk 

vond is de rand met eetbare bloemen (zie foto), zoals Oost-Indische kers, 
borage (komkommerkruid) en goudsbloemen. Van deze planten en groenten 

maken Bram en zijn vrouw Marieke weer heerlijke salades, die gemakkelijk te 
bereiden zijn. Want met mooi weer wil je veel tijd buiten doorbrengen en niet 

in de keuken. 
 

Hier volgen 5 suggesties: te versieren met bloemen, en buiten opeten!! 

 
1. Watermeloen in stukjes, verkruimelde stukjes feta en veel fijngesneden munt: 

met elkaar vermengen. 

2. Peultjes kort gekookt en afgekoeld vermengen met  stukjes Hollandse geitenkaas, 

stukjes appel met  citroensap (tegen bruin worden) en dressing van olijfolie extra 

vergine-citroensap-granaatappelsiroop (bij Mabroek) en vers gemalen peper. 

3. Sperzieboontjes (kort gekookt) vermengen met tomaten in partjes, gehakte 

peterselie en dressing van olijfolie extra vergine-azijn-peper(-zout). 

4. Tuinbonen, eerst doppen, kort koken in water met een scheut melk, afgieten, 

afkoelen met koud water. Plakjes beenham in reepjes snijden en met verse 

fijngehakte bonenkruid (of gedroogd) door de tuinbonen scheppen. Dressing van 

olijfolie extra vergine, scheutje azijn, 2 eetlepels mayonaise naar keuze, 

versgemalen peper. 

5. Zomerbietjes in geheel in folie ingepakt 45 minuten in de oven 200 °C, daarna af 

laten koelen, velletje eraf wrijven/pellen, bietjes in blokjes snijden, mengen met 

veel fijngehakte peterselie, dragon of dille, en met feta in kleine stukjes, erover een 

dressing van olie, azijn, en beetje mosterd. 
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Algemeen Beschaafd Leids 

Theo Gijzenij 
 

Leids   ABN  
O  
Okkeloen  scheldwoord voor een huichelaar 

Open kles  inkijk omdat de gordijnen open zijn 
P 
Paartje  klein aantal; stelletje 

Parg   etterbak; oorspronkelijk schurfthoofd 
Pauper  armoedzaaier 

Peuren  speciale manier van paling vissen 
Peueraar  iemand die peurt 
Peurbak  schuitje waarmee de Leidenaar ging peuren 

Peren   stevig drinken; ik smeer ‘m 
Plaatwit  witbrood van de warme bakker 

Pleur op  rot op 
Poeki   spel met 4 knikkers 
Porder  iemand die tegen betaling z’n klanten uit bed roept. 

Pummel(tje)  capuchon 
Puinbooiers  jongens uit de kooi op kerstbomenjacht. 

R 
Ransaap  vieze man 

Ridderen  het huis op orde brengen 
Rontonde  rotonde 
Ruiperig  armetierig; morsig 

Ruiten   bril 
Rutuberculubus tering, Lazarus in de zin: krijg het rutuberculubus 

S 
Sjap   onverzorgde man 
Sjappetouwer iemand die de avond voor de kraakwagen komt kijken 

Snelzeikertje  damesslip met wijde pijpen 
Scheerbak  zandgebakje met roze geglazuurde bovenlaag 

Schriep  gierigaard 
Schijffie drijfijs ijsblokje 
Sjineesies  kleine witte knikkers met dun gekleurd randje er overheen 

Sjoege  geen reactie; geen sjoege geven 
Spatsies  praatjes, verbeelding 

Spekvreter  insect met lange poten 
Spinpoten  spastische bewegingen 
Standje Zurloh merkwaardige pose aannemen; komt van de Breestraat winkel 

etalagepoppen van fa. Zurloh 
Stikkeltje elastiekje 

Sinkdeke vrouw die met veel mannen het bed deelde 
Strontverbeelding/ Leidenaars zeggen: die heeft zo’n strontverbeelding, die schijt  
poeha hoger dan z’n reet zit 

Stuiteren/kuistere knikkeren 
Sijsielijmer slijmbal 

Stijfselbaan  flaneerroute in de jaren 50 waar veel verliefde stelletjes gearmd 

wandelden over de Stationsweg→Steenstraat naar de 
Blauwpoortsbrug en terug met veel brillantine in het haar en in je 
zondagse kleren (stijfsel kan ook verwijzen naar sperma) 
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Wist u dat... 
 
 de McDrive bij het Transferium A44 in Leiden de deuren van het restaurant 

moet sluiten vanwege de aanleg van de Rijnlandroute?  
 

 een ‘friet waterfiets’ - ook wel ‘friet catamaran’ genoemd - een combinatie 
is van een grote portie friet en twee frikandellen?  

 
 bij een ‘friet driewieler’ niet twee, maar drie frikandellen geserveerd 

worden? 
 

 bij een ‘friet rolstoel’ de frikandellen vervangen worden door hamburgers? 
 

 een biertje of wijntje na het sporten het herstelproces vertraagt en vocht 
afdrijvend werkt, terwijl je na een training juist vocht moet aanvullen? 

 

 mensen elkaar aan het gezicht herkennen, maar dat chimpansees elkaar 
onmiddellijk herkennen aan het achterwerk? 

 
 verschrompelde noten een tijdje in heet, zout water moeten liggen waarna 

ze weer bruikbaar zijn? 
 

 als men door de zon is verbrand, yoghurt, kwark of (karne)melk op de 
verbrande huid direct verkoeling brengen en het pijnlijke gevoel 

wegnemen? 
 

 de stof allicine in knoflook helpt bij de verlaging van het cholesterolgehalte 
en de bloeddruk, en de bloedvaten elastisch houdt? Maar dat je dit dan wel 

elke dag in grote hoeveelheden moet eten: 7 tot 15 teentjes? 
 

 ook in Breukelen op 3 oktober groots feest wordt gevierd? En dat 

basisschoolkinderen in Breukelen op die datum al 100 jaar lang een gratis 
portie poffertjes krijgen?  

 
 Cornelis Dudok de Wit, die op 3 oktober 1843 werd geboren, in zijn 

testament liet zetten dat alle Breukelense kinderen op zijn geboortedag een 
traktatie moesten krijgen?  

 
 langs de Ehrenfestweg in het BioScience Park een archeologische opgraving 

plaatsvond waarbij meerdere putten zijn opengelegd waar al een 
huisplattegrond en meerdere greppels, aardewerkfragmenten en dierlijke 

botten uit de Late Middeleeuwen (10e-13e eeuw) werden aantroffen? 
 

 een eerstejaars student Archeologie - onder de oude tennisbanen van het 
Universitair Sportcomplex - een goed geconserveerd graf uit de 7e eeuw 

ontdekte van de bewoners in  de Merovingische tijd? (In totaal werden twee 

zij-aan-zij gelegen graven ontdekt) 
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 deze twee graven niet in een grafveld lagen, zoals in de rest van Europa? 
Dat de 7e-eeuwse grafrituelen in het kustgebied dus misschien afweken van 

de rest van Europa? 
 

 de wereldwijde organisatie Too Good To Go voedselverspilling wil tegengaan 
en wil zorgen dat eten op het bord belandt in plaats van in de vuilnisbak? 

Dat ze dit doen door overgebleven voedsel bij restaurants, winkels en hotels 
door te verkopen met de ‘Too Good To Go’-app?  

 
 de gebruikers van deze app wereldwijd al meer dan 5 miljoen maaltijden 

hebben gered? 
 

 er in Nederlander al meer dan 20.000 maaltijden zijn gered? 
 

 we nu ook in Leiden kunnen meedoen met de ‘Too Good To Go’-app? In de 

app koop je met korting een Magic Box vol eten dat anders moet worden 
weggegooid. 

 
 Easyfiets oude fietsen een tweede leven geeft als leasefiets door ze volledig 

op te knappen, zodat oude fietsen niet meer hoeven te worden weggegooid 
en er ook minder CO2-uitstoot is omdat we nu minder nieuwe fietsen 

hoeven te importeren? 
 

 Easy fiets herkenbaar is aan het rode zadel en aan de bijpassende 
handvatten? En dat ze te huur zijn voor een dag of langer, inclusief alle 

reparaties en onderhoud? Dat de verhuur aan de Haagweg 8 in Leiden is 
gevestigd? 

 
 de werkplaats van Easyfiets op het DZB-terrein aan de Nachtegaallaan zit? 

 

 ‘Leidse glibber’ tegenwoordig een geuzennaam is? Maar … 
 

 een Leidse glibber oorspronkelijk een Leienaar was die heulde met de 
vijand; iemand die tijdens het Beleg van Leiden de stad verliet om zich aan 

te sluiten bij de Spanjaarden? (het werkwoord glippen betekent 
wegvluchten).  

 
 een drone met een warmtebeeldcamera tijdig wilde dieren kan opsporen in 

een veld dat de boer wil gaan maaien? Dat de camera de precieze locatie 
aangeeft waar warmte in het weiland wordt gesignaleerd zodat de dieren 

veilig kunnen worden verplaatst? 
 

 u nog meer kan doen voor het behoud van de bij? Lees het in: ‘Zet de berm 
in bloei voor de bij. Praktische handleiding voor organisatie en uitvoering 

van vriendelijk bermbeheer’(IVN Westerveld, KNNV Uitgeverij 2018, 

ISBN978905011658 9, € 17,95) 
 

 als de bosmieren een hoog huis bouwen, het een droge zomer wordt?  
 

 de redactie van de Praatvogel u een heerlijke zomervakantie wenst? 
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Agenda 

 
 1 september Wijkfeest 

 1 oktober   Deadline Praatvogel 
 24 oktober  Opruimactie Bos van Bosman 

 
 Elke 3e donderdag van de maand in het Speeltuingebouw:  

Vogelnetwerkcafé: 10:30 – 12:00 
 

 
 

Praatvogel Poëzie 
 
 

Augustus 

het strand kijkt naar de zee en ziet  

dat het water oud is geworden  
de meeuwen vliegen door de gedachten van de zon  

en hangen hun poten te drogen 
 

in de liezen van de duinen  

stoeien de vakantielieven in de lakens  
van het zand  

er knarst iets in de tederheid 
 

de boeren oogsten hun twijfels  
en na de avond kijken ze met de ogen  

van hun tractors naar de open wonden  
van de velden, er komt ruimte  

voor de landing van de herfst 
 

het jaar sterft een eerste keer  
aan voorbij zijn, op de patio van hun afscheid  

bergen de reizigers de avondzon in hun koffers  
met het heimwee van hun aarzeling  

verliezen ze hun keuze  

tussen thuis en horizon 
 

 
Roel Richelieu van Londersele,  

uit gedichten 1980-1992,  
Poëziecentrum, Gent, 1992 

 

 


