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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: 

10 december 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 
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 

 
In het julinummer van de Praatvogel schreef ik over de plannen voor het 

wijkfeest in de speeltuin; toen kon ik nog niet weten dat het zulk heerlijk weer 
zou zijn, dat er zoveel mensen zouden bijdragen – hartig of zoet -, dat de 

workshop van Alexandre zulke heerlijke toetjes zou voortbrengen of dat het 
zo’n geweldig leuke middag en avond zou worden! De estafette, de schmink en 

de kinderen die tot heel laat aan het spelen waren, het was een echt ‘wijkfeest’. 
Zie het verslag in dit nummer en de prachtige foto’s op de site van de speeltuin 

(https://leiden.vogelwijk.nl) en op de Facebookpagina Vogelwijk Leiden. 
Natuurlijk kunnen er dingen nog beter, die leerpuntjes hebben we als 

wijkcomité genoteerd voor volgend jaar. 
 

Nu is de zomer voorbij en komt de herfst met andere activiteiten; sommige 
daarvan zijn vast, andere eenmalig. Binnenkort wordt bijvoorbeeld de eerste 

paal geboord (ja: geboord, niet geslagen) voor het nieuwe Nieuweroord. De 

eerste contacten met onze nieuwe buren, de nieuwe Vogelwijkers, zijn al 
gelegd. De nieuwbouw van Nieuweroord betekent trouwens, samen met alle 

bouwwerkzaamheden aan de overzijde van de Wassenaarseweg, dat er veel 
meer ‘druk’ op het Bos van Bosman komt. Dit heeft gevolgen voor iedereen. 

 
Vaste prik in de herfst is de opruimactie in het Bos van Bosman in de 

herfstvakantie. Zie de aankondiging in dit nummer. Al meer dan veertig jaar (!) 
gaan groepjes kinderen en hun ouders en/of opa’s en oma’s het bos en de 

omgeving opruimen met hulp van de gemeente; extra attracties zijn het rijden 
in de borstelwagens en natuurlijk het pannenkoeken eten in de speeltuin na 

afloop. De ervaring leert dat zelfs stortregen voor kinderen de pret niet drukt - 
maar mooi weer is natuurlijk fijner, dus daar hopen we op. 

 
En nu we het toch over de speeltuin hebben. U moet beslist eens gaan kijken 

naar de mooie nieuwe keuken in het Vogelnest, die Kees van den Aarsen, 

samen met Guus Keulemans en Jeroen Zwart, heeft geïnstalleerd. 
 

U krijgt uit dit herfstnummer van de Praatvogel een beeld van wat er speelt in 
en om de wijk; bijvoorbeeld plannen voor een duurzame(re) wijk en het 

Biosciencepark. We doen als wijkcomité ons best om, samen met actieve 
wijkbewoners, ons te informeren en te laten horen als dat nodig is – maar het 

zijn wel heel veel ontwikkelingen die aandacht vragen. U bent heel welkom als 
u wilt meehelpen, wij van het wijkcomité kunnen best wat meer handen 

gebruiken. Neem vooral contact met me op als u belangstelling heeft, het is 
gezellig en dankbaar werk. 

 
Els de Hullu 

 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk  

https://leiden.vogelwijk.nl/
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Mededelingen en Oproepjes 

 
 

Nieuwjaarsborrel 
 
Op nieuwjaarsdag vanaf 16 uur wensen we elkaar een mooi jaar toe in het 

speeltuingebouw in de Vogelwijk. Een prima manier om nieuwe mensen uit de wijk te 
ontmoeten en een praatje te maken met mensen die je al kent maar best iets vaker zou 
willen spreken. Bijvoorbeeld mensen uit je eigen straat of de straten daaromheen. 

Het Wijkcomité zorgt voor drankjes en hapjes. De toegang is gratis, dus loop zeker even 
binnen. 

 
Wijkcomité 

 

Herdenken in Licht 
  

Herdenken in Licht 
Herdenken in Licht biedt gelegenheid om dierbare overledenen te herdenken op een 
manier die aansluit bij de samenleving van nu. Het is een niet-religieuze herdenking, die 

voortkomt uit de traditie van Allerzielen. 
Iedereen is welkom 

Herdenken in Licht is er voor iedereen, die een overleden dierbare wil gedenken. Het 
maakt niet uit, of het overlijden nog maar pas is gebeurd of al heel lang geleden.  
 

Herdenken in Licht zal dit jaar plaatsvinden op:  
 

vrijdag 2 november tussen 19.00 en 20.00 uur  
in Cultuurhuis De Paulus,  
Warmonderweg 2, in Oegstgeest (op de grens met Leiden) 

 
Herdenken met woorden, muziek en een zee van licht 

Vanaf 18.30 uur is Cultuurhuis De Paulus open. Bij binnenkomst zullen we vragen of je 
het op prijs stelt, dat de naam van jouw dierbare wordt voorgelezen tijdens de 
herdenking. In de zaal kun je een bootje versieren met bloemen en tekst. Om 19.00 uur 

start een korte herdenking met woorden en muziek. Daarna steken we de lichtjes in de 
bootjes aan en kun je het bootje te water laten op de vijver in de tuin van De Paulus: 

dat geeft een zee van licht en herinneringen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten 
of om in stilte bijeen te zijn bij een kop warme chocolademelk. 
Wil je alleen bij de korte herdenking aanwezig zijn? Of wil je het bootje mee naar huis 

nemen? Dan kan en mag natuurlijk ook! 
Deelname en kosten 

Je bent van harte welkom en aanmelden vooraf is niet nodig. 
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs. 
 

Namens de organisatoren: tot 2 november! 
 

Eke de Vries en Tineke van Hoorn, uitvaartbegeleiders bij Yarden & De Vries 
Joanneke de Boer, namens Cultuurhuis De Paulus 

Leta Janssen, ritueelbegeleider bij Leta Janssen – Afscheid met Veerkracht 
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Opera 
 
Sinds heel veel jaren ben ik een enthousiaste bezoeker van opera’s. Meestal, en liefst 

zie ik levende uitvoeringen op het toneel. Maar ook op TV kijk ik erna. En daarom durf 
ik mezelf terecht een opera fan te noemen. 

  
Nu dacht ik dat er misschien in de Vogelwijk meer operafans zijn en wie weet, ontstaat 
er een groepje van liefhebbers die samen een dvd bekijkt. 

Ik dacht om ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar te komen op een zaterdag- of 
zondagmiddag om dan samen naar een opera op dvd te kijken. 

  
Ik ben benieuwd naar de reacties. Misschien kunnen wij al in november bij elkaar komen. 
  

Met een muzikale groet van, 
 

Ragnhild van Limburg Brouwer 
IJsvogelhof 14 
ragnhild.lb@hotmail.com 

 

Afscheid van de Vogelwijk 
  
Na 54 jaar aan de Nachtegaallaan gewoond te hebben, zijn wij -Hans en Antje Weeda- 

met stille trom naar Noordwijk vertrokken. Hans woonde al sinds zijn val van de 
zoldertrap (2015) in Van Wijckerslooth. Antje verbleef daar overdag en was 's avonds 

en 's nachts thuis. Vanwege ingrijpende verbouwingsplannen van Marente moeten de 
bewoners van de afdeling van Hans hun kamer verlaten voor de zomer van 2019. Wij 
hebben besloten om samen in een echtpaar-appartement te gaan wonen. Al snel kwam 

een appartement vrij in Verpleeghuis Jeroen in Noordwijk. Daardoor kwam alles in een 
stroomversnelling: het huis opruimen en te koop zetten, verhuizing regelen. Afscheid 

van buren en bekenden was er helaas niet meer bij, vandaar dit bericht in de Praatvogel. 
Wij kijken terug op een lange periode van woongenot in de Vogelwijk. Onze kinderen 
zijn er opgegroeid, met alle vrijheid en ruimte die er nog was in de naaste omgeving. In 

de loop van de tijd hebben we de wijk zien veranderen. De Annakliniek werd gesloopt, 
nieuwe huizen werden gebouwd. Het voetbalveld maakte plaats voor het Rijnlands 

Revalidatie Centrum, ontstaan uit de mede door Hans opgerichte Hartrevalidatie in het 
Zeehospitium te Katwijk. De winkels verdwenen de een na de ander, als laatste 
Wetselaar. Ook Peter, de SRV- man, stopte ermee. De verbondenheid in de wijk bleef!  

 
We bewaren goede herinneringen aan de wijk: het plezierige contact met buren en 

bekenden, het unieke uitzicht op de wei van Bremmer, het Bos van Bosman, de 
speeltuin, de 'volks'tuinen, de tuinendag, de diverse verbindende activiteiten van het 
wijkcomite...... We hebben met plezier zo nu en dan ons steentje bijgedragen aan het 

'welzijn' van de wijk, met name Hans. Wellicht dat hij nog eens wat herinneringen 
ophaalt te zijner tijd. Tenslotte willen we iedereen die met name in de voorbije vijf jaar 

met ons heeft meegeleefd, in welke vorm dan ook, nog eens heel hartelijk danken. Het 
heeft ons goed gedaan. We wensen jullie en de ons onbekende wijkbewoners alle goeds 
en veel woonplezier!  

 
Vaarwel,  

 
 
Hans en Antje Weeda 
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Honden 
  
In de vogelwijk is het heerlijk wonen voor mens en dier. De kinderen kunnen hier veilig 

op straat spellen, en wij hebben twee heerlijke grasvelden: het grote veld met de 
totempaal en het klein veldje aan de IJsvogelhof. Hier kan je heerlijk ballen, rennen en 

ravotten. 
 
Maar helaas: op beide velden vind ik regelmatig hondendrollen. Beste hondeneigenaars, 

volgens de boeken en mijn ervaring met mijn eigen hond doet een hond bijna altijd zijn 
behoefte binnen 10 minuten. Er zijn hier vlakbij veel plekken waar je je hond veilig en 

snel kunt uitlaten: Bos van Bosman, Pomonapad, langs het Land van Bremmer en de 
berm van de Nachtegaallaan. Het kan toch niet zo zijn dat ik eerst drollen moet rapen 
voor ik met mijn kinderen/kleinkinderen op het veld ga spelen. En als per ongeluk een 

hoopje geproduceerd wordt, ruim deze aub op! In heel Nederland bestaat opruimplicht, 
het hoort er gewoon bij als je een hond hebt. 

Zwerfvuil wil ik nog wel opruimen maar andere drollen dan van mijn eigen hond liever 
niet. Laten wij met zijn allen ons best doen zodat wij rustig met blote voeten over de 
grasvelden kunnen lopen. 

 
Ragnhild van Limburg Brouwer 

 

 

Toevoeging Redactie 
 
Het hondenbeleid van de gemeente Leiden is heel duidelijk. Honden moeten te allen 

tijde zijn aangelijnd ook in het Bos van Bosman. Het dichtstbijzijnde losloopgebied is het 
grote veld in de Leidse Hout.  
 

Honden mogen daarnaast op een aantal plekken helemaal niet komen, ook niet 
aangelijnd. Dit zijn alle kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden.  

 
Honden zijn dan ook in het geheel niet welkom op het Vogelwijkse veldje aan de 
Leeuwerikstraat. 

 
Hondenpoep moet de eigenaar, uiteraard, altijd opruimen. Het mag in een gewone 

afvalbak worden weggegooid. 
 
Regels nog eens nalezen? 

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vrije-tijd-cultuur-en-
evenementen/honden/ 

 

Bouwwerkzaamheden Nieuweroord 
 

Op 10 oktober is men dan eindelijk gestart met de bouw van Nieuweroord. Het 
bouwterrein is volledig afgezet met bouwhekken. Op de halfronde toegangsweg zijn 
tevens draaipoorten neergezet voor het bouwverkeer. De parkeerplaatsen bij het Van 

Eijsingapark zijn alleen nog toegankelijk vanaf de Leidse kant. De zijde aan de kant van 
Oegstgeest blijft anderhalf jaar afgesloten voor verkeer.  

 
Redactie 

 

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vrije-tijd-cultuur-en-evenementen/honden/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vrije-tijd-cultuur-en-evenementen/honden/
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Opruimen Bos van Bosman 
 
Wie: Alle kinderen (en vriendjes en familie/oppas) uit de Vogelwijk 

Wanneer: Woensdag 24 oktober 2018 in de herfstvakantie 
Waar: Verzamelen bij de milieubakken aan het plantsoen (Leeuwerikstraat) 

Tijd: Om 10 uur verzamelen en dan het Bos opruimen met ondersteuning van Cluster 
Beheer Openbare Ruimte en afdeling Groen van de Gemeente Leiden met prikkers, 
bezems, veegwagens ….. 

Na afloop: Pannenkoeken met limonade in de speeltuin Nachtegaallaan (11:30 – 
12:30). 

 
Op dit moment zoeken we nog pannenkoeken-
bakkers (het is fijn als u de ingrediënten zelf 

inkoopt).  
 

Wilt u 10 tot 20 pannenkoeken voor ons bakken? 
Laat het dan aan mij (071-5153040) weten! 
 

Thera Stam 
Wijkcomité 

 

Jaarconcert Vogel Vocaal 
 

Het Vogelwijkse koor Vogel Vocaal houdt op zaterdag 10 november zijn jaarlijks concert. 
Samen met de Old Rhine Jazz Band. Aanvang 19.30 uur in Cultuurhuis De Paulus op de 
grens van Leiden en Oegstgeest. Thema: De vier elementen. 

 
Aarde Lucht Water Vuur 

De vier elementen aarde, lucht, water en vuur hebben in de loop van de geschiedenis 
een belangrijke rol gespeeld in allerhande religies en filosofieën. Het boeddhisme, het 
hindoeïsme, de astrologie; ze werken allemaal met deze oerelementen. De grote 

Zwitserse psychiater Carl Jung baseerde er zijn persoonlijkheidsleer op. En Vogel Vocaal 
bouwt er een mooi programma omheen. Nu hoeft u niet bang te zijn te worden 

ondergedompeld in wolken wierook, esoterische teksten of zweverige klanken. Niet dat 
daar iets mis mee is. Wel hopen wij dat u in vervoering raakt van onze liederen. En die 
kans is best groot. De beste componisten en tekstschrijvers werken mee: onze 

huisvriend Mozart, Fauré en Beethoven. Maar ook Gershwin en wat te denken van Dirk 
Witte en Karl Jenkins.  

 
ORJB 
Opnieuw gaat Vogel Vocaal de uitdaging aan om met de Old Rhine Jazz Band samen te 

werken. Na een eerste gezamenlijk en zeer geslaagd optreden tijdens het Leids Amateur 
Festival vorig jaar, werkt de ORJB nu mee aan ons jaarconcert. Zeven man sterk brengen 

zij al 35 jaar vertier op feesten en partijen. Èn tijdens ons jaarconcert: dixie meets 
klassiek, Wolfgang Amadeus meets Jack Bulterman. 
 

Vogel Vocaal 
Vogel Vocaal is een op-en-top Leids koor, met zijn roots in de Vogelwijk. Opgericht in 

2011 hebben wij inmiddels op alle grote podia in Leiden en omstreken gestaan. Een 
huiskamerkoor met een evenwichtige bezetting en een inspirerende dirigente in 
Annemarie van Bragt. A capella en met begeleiding, laat-middeleeuws, Italiaans of pop, 

we zingen het allemaal en met vuur. Aardig als het moet, luchtig als het kan. Panta rhei.  

Foto: Wietse Twijnstra 
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Vogelwijk Energieneutraal 
Michiel Janssen, Wijkambassadeur Energie 

 

Veel bewoners van de Vogelwijk vinden het belangrijk om te 
investeren in duurzaamheidsmaatregelen. De afgelopen jaren zijn 

hiervoor meerdere initiatieven opgezet, bijvoorbeeld de 
gezamenlijke actie voor zonnepanelen door Gosse Jensma. Maar de 

keuzes zijn niet altijd eenvoudig, zeker nu het gasloze tijdperk 
sneller dichterbij komt. ‘’Moet ik mijn oude CV ketel vervangen door 

een warmtepomp? Is dat wel of niet een slimme investering als het gas in de 

wijk wordt afgesloten?’’ Ga zo maar door! Deze maand is het wijkinitiatief 
Vogelwijk Energieneutraal gestart, dat antwoord moet geven op vragen over 

de duurzame toekomst van onze wijk én de bijdrage die ieder van ons daaraan 
kan bieden.  

Vogelwijk Energieneutraal is een project voor en door wijkbewoners. Er is een 
werkbudget om dit vraagstuk serieus op te pakken en een groep voorlopers 

heeft zich aangemeld om aan de slag te gaan met een aantal onderwerpen. 
 

Als de Wijk wordt afgekoppeld 
We laten onderzoeken wat de alternatieven zijn als de wijk van het gas worden 

afgekoppeld. Wordt de wijk op het warmtenet (met warmte uit de Rotterdamse 
haven) aangesloten, of maken we gebruik van geothermie of all-electric? Of 

wordt het een mix van dit alles?  
Na Leiden Zuidwest is de Vogelwijk de eerste wijk in Leiden waar zo’n onderzoek 

plaatsvindt. We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten, die we natuurlijk met 

jullie zullen delen. 
Een ding is zeker: om te zorgen dat we in de wijk zo min mogelijk energie 

gebruiken, moeten we alle huizen goed isoleren. Dit project zorgt dat voor elk 
huis in de wijk helder is welke duurzaamheidsmaatregelen nuttig zijn en wat 

deze kosten én opleveren. Als je wilt, krijg je een concreet aanbod voor deze 
maatregelen. Dan hoef je zelf niet op zoek naar een aannemer. 

Het energiegebruik kan ook omlaag door gewoon minder energie te gebruiken. 
We gaan inwoners bewuster maken van hun energiegebruik door onder andere 

energierekeningen met elkaar te vergelijken en ideeën aan te reiken hoe je het 
eigen energiegebruik kunt verminderen. 

 
Bijeenkomsten 

We plannen in de winter (en volgend jaar) bijeenkomsten om concrete 
isolatiemaatregelen aan te bieden en natuurlijk jullie te informeren over onze 

voortgang. In de Praatvogel, Nextdoor, de Facebookpagina van de wijk en 

ander media kun je onze voortgang volgen. In deze Praatvogel staat een artikel 
over het energiezuinige huis van Ben en Marlies uit de Mezenstraat. Daarnaast 

verspreiden we handige folders van de gemeente over verschillende 
isolatiemaatregelen met kosten en opbrengsten. Kijk hiervoor ook op 

https://www.gagoed.nl/thema/energie/  
 

Leuk om te melden is dat we op 3 en 10 november de duurzame huizenroute 
in Leiden hebben. https://duurzamehuizenroute.nl/leiden 

https://www.gagoed.nl/thema/energie/
https://duurzamehuizenroute.nl/leiden
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Zomer Zonder Gezoem 
Els de Hullu 

 

Wat was het heet van de zomer! In augustus lag het gras op het plantsoen er 
geel en treurig bij, de bomen zagen er herfstig uit en de oranje vogelkers-

bessen waren bijna uitgedroogd. 
Inmiddels lijkt alles weer 

normaal en lekker groen. 
Opvallend was van de zomer het 

geringe aantal insecten, er 

waren bijvoorbeeld nauwelijks 
muggen en heel weinig vlinders. 

Weinig gezoem van de zomer 
dus; hoe kwam dat en was dat 

erg? Is de achteruitgang van de 
bijen net zoiets? Helpt het als we 

allemaal de insectenhotelletjes 
ophangen? 

 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, eerst iets over insecten en hoe ze 

leven en wat ze doen. Insecten hebben zes poten die allemaal aan het borststuk 
vastzitten, soms hebben ze een of twee paar vleugels. Spinnen hebben acht 

poten.  

Leuk grapje van deze VW dealer in Duitsland - maar deze oude kever is dus géén 

insect! 
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Bij alle geleedpotigen (waar zowel de insecten als de spinnen bij horen) heeft 
het lichaam een hard pantser van chitine; hun skelet zit als het ware buitenom. 

Dus om te groeien moeten ze uit hun pantser breken, ze moeten vervellen. 
Daarna pompen ze zich snel op totdat het nieuwe pantser zo hard is geworden 

dat het niet meer rekt. Sommige insecten zoals sprinkhanen veranderen bij 
elke vervelling een klein beetje tot zij hun volwassen vorm hebben. Andere 

insecten zoals bijen, wespen, muggen, vlinders en kevers zien er als larve heel 
anders uit dan als volwassene, ze gaan van ei tot rups tot pop tot vlinder; of 

van larf tot pop tot bij of mug. De rupsen en de larven leven heel anders dan 
de volwassen dieren, ze zien er totaal anders uit en hebben ander voedsel 

nodig. 
 

Insectenhotel 
Als je een insectenhotel ophangt dan geef je bijvoorbeeld wilde bijen een plek 

voor hun larven of vlinders een plek voor hun pop. Dat is heel mooi, maar om 

echt een bijdrage te leveren moet je de andere fasen van de levenscyclus van 
deze insecten ook een kans geven. Voor rupsen en poppen dus een groene tuin 

met veel en divers groen, rommelige, beschutte hoekjes, bloemen die nectar 
geven, enz. Als je in de herfst, de winter en 

het vroege voorjaar het afgevallen blad laat 
liggen en de tuin niet aanharkt zullen torren 

en vlinders je dankbaar zijn, zij kunnen er 
heerlijk schuilen. Wij zien ze niet – maar de 

merels gaan actief op zoek naar deze lekkere 
hapjes. Hoe kouder het wordt hoe fanatieker 

merels spitten tussen het dorre blad. 
 

Van de zomer toen het zo heet was waren er heel weinig insecten door de 
droogte – er waren geen restjes water in dakgoten of bloempotten waar 

muggenlarven in konden leven en voor vlinders, hommels en bijen gaven de 

droge bloemen te weinig nectar. Dit betekent dat er voor alle insecteneters, 
vogels zoals zwaluwen, ook problemen waren. In heel Nederland zijn er 

bovendien echt minder insecten doordat wat in het klein geldt voor de tuin in 
het groot geldt voor heel aangeharkt en bespoten Nederland. Sommige insecten 

– muggen! – kunnen wij missen als kiespijn - de zwaluwen niet! De 
achteruitgang van insecten is echt héél erg, want behalve als voedselbron voor 

dieren spelen insecten zoals (wilde) bijen een essentiële rol bij de bestuiving. 
Van tomaat tot pompoen, van ui tot aardappel, zonder bestuiving geen 

vruchten.  
 

Wat u kunt doen? Zie www.vlinderstichting.nl of: 
 

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wat-kan-jij-doen-voor-insecten 
 

PS  

Speciaal voor de liefhebbers van buxussen. Bent u verdrietig over een ‘dode’ 
buxus? Dit komt door de buxusmot – een nieuwkomer in Nederland – die enorm 

in aantal toeneemt. De buxus lijkt wel dood maar loopt vaak op de stam weer 
uit. Ik verwacht bovendien dat mezen snel zullen leren dat buxusrupsen heerlijk 

eten zijn. Dus over een tijdje zijn de buxusmotten waarschijnlijk niet meer zo 
talrijk en de planten niet meer zo ‘dood’. 

http://www.vlinderstichting.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wat-kan-jij-doen-voor-insecten
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Slimme Vogels 
Marlies Klijn 

 
Vogelwijk Energieneutraal 

In deze rubriek presenteert telkens één van onze buurtgenoten wat zij 
op het gebied van energiebesparende maatregelen aan hun huis hebben 
gedaan. Dit kan als voorbeeld dienen en is ter inspiratie voor andere 

bewoners in de wijk. Zo zijn we samen op weg naar een energieneutrale 
wijk. Deze keer Marlies Klijn. 

 

Even voorstellen, wij, Ben en Marlies Schippers-Klijn, wonen ruim 22 jaar in de 
Vogelwijk, op Mezenstraat 7. Een groot deel van die tijd woonden we met z’n 

vijven (met onze kinderen Lauri, Frank en Pippa), maar de oudste twee zijn 
alweer het huis uit. Ben werkt deels vanuit huis. 

Juist omdat wij het zelf altijd leuk vinden ideeën over onze huizen bij anderen 
in de wijk op te doen, doen wij graag mee met deze rubriek. 

 

Meteen vanaf het begin hebben we naar energievriendelijke mogelijkheden 
gekeken. In het eerste jaar hebben we ook onze dakbedekking vervangen en 

geïsoleerd, HR glas op de benedenverdieping laten plaatsen en een HR CV ketel 
aangeschaft. Ook hebben we 

een zonneboiler geïnstalleerd. 
Daar geniet ik misschien nog 

wel het meest van, douchen 
met het idee dat het warme 

water direct van de zon komt. 
Met kruipende kinderen 

ervaarden we de tochtstroom 
op de vloer en hebben toen 

vloerisolatie (foliezakken) 
laten aanbrengen. Bij de eerste 

subsidieronde hebben we 15 jaar geleden drie zonnepanelen genomen en drie 

jaar later kwamen er nog drie bij. Ook hebben we ons waterbed op een gegeven 
moment de deur uit gedaan. We wisten het natuurlijk wel, maar dat scheelde 

echt elektra! 
 

In latere jaren hebben we dubbel glas op 
de bovenverdiepingen en spouwmuu-

risolatie aangebracht. En bij de aanschaf 
van witgoed werd het altijd A als 

energielabel. 
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Oud maar wel comfortabel 

Of alle investeringen rendabel zijn geweest, hebben we eigenlijk nooit 
berekend. Dat was voor ons ook niet de hoofdreden. Wij hebben, denken we, 

wel een lage energierekening, maar we weten niet wat anderen maandelijks 
betalen. Wij betalen ongeveer 65 euro per maand. We hebben al jaren 

Greenchoice als energieleverancier, met groene stroom. We bellen eens in de 
zoveel tijd dat we nog graag klant willen blijven, maar ook willen profiteren van 

de voordelen van overstappen. Dat levert altijd een korting op. 
 

Ons huis is oud, maar wel comfortabel, het koelt niet snel af en is ’s ochtends 
als we beneden komen nog best warm, terwijl de thermosstaat op 10 graden 

staat.  
 

Het leukst vinden we misschien 

wel om na afloop van onze 
zomervakantie naar de 

meterstand te kijken. We hebben 
geen slimme meter, zodat de 

schijf gewoon terugdraait door de 
zonne-energie. Bij thuiskomst is 

de meterstand een stuk lager. 
Afgelopen augustus was dat 

helemaal indrukwekkend met de 
zonnige zomer die we hadden! 

 
 

 
 

Als iemand onze ervaringen eens wil horen, of ons huis wil zien, dan ben je 

welkom!  
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Geslaagd Wijkfeest met Buffet 
Cees Meijer 

 

Toen wij in de laatstgehouden vergadering van het wijkcomité aan Els de Hullu, 
onze voorzitter, vroegen hoe zij het wijkfeest heeft ervaren, pakte ze er meteen 

de statuten bij en citeerde: De Stichting Wijkcomité Vogelwijk heeft ten doel: 
het bevorderen van het welzijn van de bewoners van de Vogelwijk te Leiden. 

Door het organiseren of bevorderen van buurtactiviteiten van ontspannend 
en/of nuttig karakter. “Nou”, vonden wij, “ dit Wijkfeest paste helemaal in dat 

streven!” 

 
Ik denk dat iedereen het erover eens is, dat het Wijkfeest met ruim 180 

bezoekers geslaagd was en we danken Birte Kristiansen dan ook voor haar 
inspanningen als coördinator.  

Het was Kees van den Aarsen die tijdens de jaarvergadering voorstelde om het 
Wijkfeest in de speeltuin te organiseren. Dat was een slimme zet, want dat 

heeft veel werk gescheeld. De speeltuin is natuurlijk een paradijs voor de vele 
kinderen en kleinkinderen die er waren, maar het is ook voor de volwassenen 

een geweldige locatie, zeker met het mooie weer dat we hadden. 
 

We hebben de estafette dit keer niet rond het veldje laten lopen, wat achteraf 
misschien jammer was, omdat de lopers daardoor minder publiek hadden. De 

volgende keer willen we weer 
terug naar de oude opzet. Om 

de hardlopers van alle 

leeftijden een gelijke en dus 
eerlijke kans te geven, 

hadden de organisatoren een 
‘leeftijdshandicap’ ingevoerd. 

Dat heeft goed gewerkt, 
dankzij buurtbewoners die 

goed zijn in wiskundige 
vraagstukken. Verrassende 

winnaars dus dit jaar!  
 

 
 

Heerlijk eten 
Wat boffen wij met de van oorsprong Franse chocolatier Alexandre Bellion in 

onze wijk. Tijdens de nazit na afloop van het vorige wijkfeest beloofde 

Alexandre iets voor het feest te willen doen. Het werd een chocolade workshop 
op de middag voorafgaand aan het wijkfeest. Die workshop was niet alleen heel 

leuk en leerzaam, maar ook bijzonder geslaagd met prachtige resultaten die ’s 
avonds op de toetjestafel pronkten. De workshop was een super idee en we 

willen hem er beslist inhouden. Samen met Alexandre maken we er volgend 
jaar een reprise van. 
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En nu we het toch over eten hebben. Wat hebben mensen hun best gedaan! 
Twee enorme buffetten die beide in een toprestaurant niet zouden misstaan. 

Zowel het ‘hartige’ als het ‘zoete’ buffet waren aan het eind van de avond 
schoon op. Er was een run op de tweetjes om nog één of meerdere lekkere 

toetjes te kunnen bemachtigen en onze wijkzoetekauwen vormden een rij van 
enkele tientallen meters.  

Volgende keer willen we ook wat kritischer kijken naar wat we op de barbecue 
doen. Omdat we voor elk wat wils willen bieden, kiezen we niet voor een geheel 

vleesloze barbecue, maar bijvoorbeeld ook voor biologisch vlees en verder 
vegetarische hapjes van een goede kwaliteit. We gaan daar binnen het 

wijkcomité nog eens goed over nadenken.  
 

Ook om over na te denken 
We hebben het idee dat er dit jaar minder oudere wijkbewoners waren. Komt 

dat door de locatie of doordat men misschien dacht alleen maar op 

picknickkleedjes te kunnen zitten? We weten het niet. In ieder geval waren er 
heel veel tafels en comfortabele stoelen en hoefde niemand kouwe billen te 

krijgen. We vragen hierbij aan onze oudere wijkbewoners wat hen de volgende 
keer weer naar het wijkfeest zou lokken?. 

 
En beste wijkgenoten: wat waren we blij met alle spontane hulp die we hebben 

gekregen. De mensen van de speeltuin, de schminkers, de inkopers, mensen 
die lekkere gerechten voor het buffet hebben gemaakt, de toetjes- en 

chocolademakers, de barkeepers, het barbecuemanagement, de verkopers van 
de tweetjes, de regelaars achter de buffetten, de verkopers van knakworst, 

satés en vegaburgers. De opruimploeg en afwassers na afloop. Jullie hebben 
ontzettend je best gedaan! 

 
We hadden veel en geweldige hulp, maar kwamen toch nog wat handen tekort. 

En wie wil dat niet, bijdragen aan zo’n feest, in wat wellicht de leukste wijk van 

Leiden is! 
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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 gaat over een 
culturele activiteit waar veel Vogelwijkers graag naar toe gaan en wellicht ook 

veel beoefenen: Toneel.  
  

Aristoteles definieerde een toneelstuk onder meer als "een nabootsing van een 

handeling en niet de handeling zelf." Het doen alsof en de illusie opwekken dat 
iets echt gebeurt is daarmee de kern van het toneelspel. De ‘Gouden Eeuw’ van 

het Nederlandse toneel viel gedeeltelijk samen met de economische Gouden 
Eeuw in de 17e eeuw. In de jaren 1600 tot 1800 zijn meer dan 5.000 

Nederlandse toneelstukken verschenen met in totaal 12.000 verschillende 
uitvoeringen. Het toneelspel zoals we het nu kennen vindt haar basis in de 

Griekse oudheid met haar tragedies en komedies, maar ongetwijfeld werden al 
sinds het begin van de mensheid gebeurtenissen bij het kampvuur nagespeeld. 

In de Middeleeuwen werd het volkstoneel zoals de klucht steeds populairder en 
werden ook gebeurtenissen uit de bijbel nagespeeld zoals de Passiespelen. 

 
Tegenwoordig worden er allerlei soorten toneel opgevoerd variërend van 

absurdistisch tot klassiek. Leiden kent verschillende toneelscholen en –
gezelschappen. Leiden kent vele plekken waar uitvoeringen worden gedaan 

variërend van het romantische openluchttheater in de Leidse Hout tot de statige 

Leidse Schouwburg.  
Theater Ins Blau en de daar spelende Jeugdtheater school hebben een directe 

link met de Vogelwijk. Kees van Leeuwen de directeur van Ins Blau en zijn 
echtgenote Liesbeth Huiberts wonen al jaren in de Merelstraat. Theater Ins Blau 

is het grootste vlakkevloer theater van Leiden en heeft een capaciteit van 200 
stoelen en biedt ruimte aan allerlei soorten toneel. De theaterwerkplaats van 

het theater richt zich in eerste aanleg op groepen en makers die zich bezig 
houden met mime en aanverwante theatervormen. 

 
De Jeugdtheaterschool richt zich op kinderen en jeugd vanaf 4 jaar. Vanaf 8 

jaar kunnen kinderen kiezen uit toneel of musical. Vanaf 12 is er een 
musicalgroep. De producties zijn zeer uiteenlopend, in de afgelopen jaren is er 

bijvoorbeeld opgetreden met Fame, Aladdin en de Leeuwenkoning. 
 

Een ander bijzonder toneelgezelschap in Leiden is de 

theatergroep Domino. Zij bestaat uit 20 acteurs en 
actrices met een beperking, en twee 

regisseurs/begeleiders. De groep traint drie dagen in de 
week in Scheltema en treedt regelmatig op. Domino 

maakt gemiddeld één grote productie per jaar, soms twee. 
De voorstellingen steunen op een combinatie van humor 

en drama. 
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Liefhebbers van kluchten 
kunnen hun hart ophalen 

bij Tot Ieders Genoegen. 
Deze vereniging repeteert 

aan de Kortenaerstraat en 
treedt 2 maal per jaar op 

met kaskrakers zoals In 
Ieder Badje Een Ander 

Schatje, The Unexpected 
Guest van Agatha Christie 

en Blauw Bloed Sigaren en 
Zeebenen. 

 
Wat serieuzer amateurtoneel wordt 

gespeeld door toneelgroep Imperium 

gevestigd met een eigen theater aan de 
Oude Vest. Zij is opgericht in 1957 en 

telt ongeveer 60 actieve leden. Veelal 
worden wat minder bekende (tragi-) 

komische stukken opgevoerd vol van 
(zwarte) humor. 

 
 

 
Toneelgroep Al Dente is niet bang om ook klassieke stukken en thema’s beet 

te pakken zoals Hamlet, Odysseus of de Kersentuin maar ook moderne 
absurdistische stukken. Kenmerken van Al Dente zijn de directheid en eenvoud 

van hun voorstellingen. In het najaar van 2018 treden zij op met een 
voorstelling op basis van de debuutroman van Willem Elsschot, Villa des Roses. 

Verder zijn er plannen voor een unieke 'remake' van De Heks van Haarlem van 
Frederik van Eeden. Zij repeteren aan de Kagerstraat in het Visser 't Hooft 

Lyceum. 

 
Kortom genoeg gelegenheid om eens van Leids (amateur)toneel te genieten of 

wellicht zelf eens op de planken te staan! 
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Graaf Willem II van Holland 

Theo Gijzenij 
 

2e deel Graaf Willem II van Holland (onze Leidse Roomsch Coningh)  
  

In de vorige Praatvogel konden we lezen hoe onze Leidse Roomsch Coningh 
keizer in spé was. In deze aflevering leest u hoe het onze held verder vergaat. 

 
Willem verstevigde zijn positie door zijn huwelijk met Elizabeth van Brunswijk 

in 1252. In de huwelijksnacht brandde het kasteel af maar gelukkig wist 

Elizabeth de weg naar buiten.  
Naast zijn leengebied hier in Holland en Zeeland had Willem ook vooral veel 

bestuurlijke invloed in het Duitse ‘Rijnland’, een gebied deels ten oosten van de 
Rijn, een deel van het huidige Nordrhein Westfalen, en deels ten zuidwesten 

van de Rijn nu Rheinland Pfaltz, maar nog meer in Schwaben (Alamania). Dat 
was een belangrijk en groot gebied. Het Duitse deel bestond uit een groot deel 

van het huidige Baden Würtemberg en westelijk Bayern, maar het omvatte ook 
Oost Zwitserland met de Gotthard en zelfs een stukje Italië rond Chiavenna.  

 
 

De paus wilde Hollandse Willem 
van koning tot Roomsch keizer 

verheffen en Willem wilde best wel 
met de KLM even op en neer naar 

Rome komen, maar moest eerst 

nog een akkefietje hier thuis 
regelen, een kleine expeditie tegen 

weer wat opstandige West-
Friezen. Hoewel ze in 1248 Willem 

nog hadden gesteund bij de 
belegering van Aken wilden ze nu 

toch hun onafhankelijkheid, en 
probeerden dat te bereiken toen 

Willem in 1252 ver weg in 
Duitsland was, vanwege zijn 

huwelijk met Elizabeth van 
Brunswijk.  

 
Bij de veldtocht eind 1255 en begin 1256 tegen die West Friezen, waren de 

speciale ‘Leidse soldaten’ natuurlijk ook weer present; die vochten misschien 

niet helemaal mee met de normale troepen, maar hadden traditiegetrouw de 
bewaking van de tent van de graaf als hij sliep. Dat leek een gemakkelijker 

baantje dan van de andere soldaten, maar zij moesten overdag eerst de tent 
afbreken, ook de hele mars meelopen, weer de tent opbouwen en ook de hele 

nacht weer wakker blijven.  

(Bayerische Krebsregister) 
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Het was een hele strenge winter 
met veel ijs op de meren; op het 

Berkmeer bij het dorpje 
Hoogwoud ging het faliekant mis 

en voltrok zich het noodlot. Op 
z’n paard en vol in het harnas 

zakte hij letterlijk, dus niet 
figuurlijk, door het ijs in het 

moeras. Opstandige West Friese 
boeren, niet wetend met wie ze 

van doen hadden, sloegen de 
onbekende ridder dood. Toen 

een aanvoerder van de Friezen 
kwam en het wapenschild zag 

riep hij vertwijfeld naar de 

boeren: ‘wat hebdi ghedaen? Ghi 
hebt den coninc selve doot’. Zo eindigde het leven van de Hollandse graaf en 

keizer in spé, Willem II uit ons Leiden; een zoontje van anderhalf jaar, de later 
zo bekend geworden graaf Floris V achterlatend. 

De West Friezen hebben het lijk van Willem ingezouten om te conserveren en 
het in een houten kist verstopt; pas in 1282, dus 26 jaar later, heeft Floris V 

het lijk gevonden. Slechts vier man uit 1256 waren nog in leven. Floris doodde 
meteen drie van de vier, en de vierde wees toen de plek aan in ruil voor 

lijfsbehoud. 
 

Wat hebben we nog over gehouden van de regering van Willem? Voor de eerste 
keer in Holland en Zeeland in (vermoedelijk pas rond 1244) benoemde de graaf 

een plaatsvervanger voor een groter gebied, een baljuw; het grootste 
baljuwschap heette Noord-Holland, later gewijzigd in ‘Rijnland’. Naast een 

baljuw had Leiden als enige stad ook een burggraaf, logisch wij hadden als 

enige een burcht. De macht van de baljuw ging over een veel groter gebied dan 
alleen het Leiden van de burggraaf. Leiden als stad had een schout én een 

burggraaf. Willem heeft veel verbeteringen in de wetgeving gegeven, de 
waterhuishouding verbeterd en nieuwe dijken aangelegd om land en burgers 

veiliger te stellen.  
 

Willem was van mening dat hij ná zijn (beoogde) kroning tot Roomsch keizer, 
een meer indrukwekkende en tot de verbeelding sprekende ‘hoofdstad’ moest 

hebben, als vervanging van Leiden, wat die ambiance door ruimtegebrek niet 
kon bieden. Hij heeft de eerste, nog summiere aanzet gegeven om dat te maken 

van ‘Hage’, ook wel bekend als ‘Die Haghe’, omdat het enerzijds wat idyllisch 
lag in de duinen maar vooral centraal tussen zijn vier grote steden: Haarlem, 

Leiden, Delft en Dordrecht5. Die Haghe was meer als prestigeobject bedoeld 
dan economisch, want zonder waterwegen was een economisch belang toen 

eigenlijk niet aanwezig. Floris V zou tijdens zijn regering (1266-1296) Die 

Haghe al een klein beetje meer gestalte geven door de bouw van het nu nog 
bestaande en ons allen bekende ‘Binnenhof’.  

 
Wij Leidenaars mogen best wel een beetje trots zijn op deze twee vroegere 

stadsgenoten.  

het Berkmeer drama in 1256 (onh.nl)  
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Receptenrubriek 
Rutger Hagen 

 
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. 

 

 

Eetbare Wiskunde 
 

Het Engelstalige boek How to Bake 𝜋 van Eugenia Cheng is 

een eetbare ontdekking van de wiskunde van de wiskunde 

zoals de tekst op de kaft prozaïsch zegt. Het boek begint met 
het uitleggen van mathematische basisbegrippen en gaat 

daarna langzaam de diepte in om te eindigen bij categorietheorie. Dit onderdeel 

van de wiskunde houdt zich bezig met wiskundige structuren en de vergelijking 
van wiskundige objecten. Klinkt ingewikkeld, maar met behulp van allerlei 

vergelijkingen met baksels weet Cheng het luchtig en humoristisch te houden, 
zodat het zelfs voor de leek begrijpelijk wordt. Volgens haar zijn wiskundelessen 

die gegeven worden op school net zo min geschikt om wiskunde te leren 
begrijpen als men daadwerkelijk leert koken door alleen maar de recepten in 

kookboeken te volgen. Geïntrigeerd? Dan is het boek iets voor jou.  
 

Hieronder haar recept voor een olijfolie-pruimen taart die zowel glutenvrij, 
lactosevrij, suikerarm en past binnen een paleo-dieet. Althans, een taart? Het 

bevat niet de standaard ingrediënten van een taart maar lijkt er wel op. Het 
concept taart moeten we dus generaliseren net zoals de wiskunde regels moet 

generaliseren om op meer situaties toepasbaar te zijn dan alleen in specifieke 
gevallen. Zoals de hoeken van een driehoek bij elkaar altijd 180 graden zijn 

ongeacht haar grootte en vorm. 

 
Olijfolie Pruimentaart 

Benodigdheden: 2-4 pruimen, 1 ei, 100 gram gemalen amandelen, 85ml siroop 
(bijv. agave), ¼ kopje olijfolie. 

 
1. Snij de pruimen in dunne plakjes en leg ze omgekeerd in een mooi patroon op 

de bodem van een cakeblik/taartvorm bekleed met bakpapier. 

2. Roer de overige ingrediënten door elkaar en giet het voorzichtig over de pruimen 

heen. 

3. Bak gedurende 20 minuten op 180°C, of tot het goudkleurig en stevig geworden 

is. 

4. Keer de taart zodat de pruimen boven liggen. 
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Algemeen Beschaafd Leids 

Theo Gijzenij 
 

Leids    ABN  
Taddek:    vod, vuile lap, smerig wijf, vuil kind, poetslap 

Tante Betje:   poepdoos 

Temeier:   prostituee 

Temmes:   gek, appezuur (‘k heb ’t temmes gefietst) 

Tering(lijer):   iemand die aan tuberculose lijdt. 

Tinnef :   troep, tuig 

Treitel:    pestkop, hoofd 

Trouwers:   stel dat gaat trouwen. 

Trouwstraatje:  straatje tussen Breestraat en Botermarkt (is op origineel  

Leids nauwelijks uit te spreken) 

Trijp/Triep   pens; iemand die aan één stuk onzin kletst. 

Tweetjes:   één paartje. 

 

Uitgescheten palingvel: zo ziet iemand eruit na een avondje doorzakken. 

Uitheiligen:   iemand treiteren; in de maling nemen. 

Uit joks spelen:  na knikkeren krijgt ieder z’n knikkers weer terug. 

 

Verampereerd:  beschadigd, vernield. 

Vlikobak:   vuilnisbak (bedrijf kwam uit deze omgeving) 

Vullis:    uitschot, tuig 

 

Wat tan jûh:   wat dan joh 

Werdaa:   Wijde Aa 

Wowowewal:  roofoverval. 

 

Zaaier:   klap 

Zadelsnuffelaar:  homofiel 

Zevenzeiker:  zeurkous, gierigaard, vrek 

Zeikzeiltje:   onderzeiltje in een kinderledikant 

Zottigheid, zottepraat: onzin 

Zijn, het is van zijn: het is van hem/haar 

 
Zo de typische Leidse lettertjes zitten erop, maar er zijn ook nog zeer typische Leidse 

uitspraken, die we voor de volgende praatvogelvlucht bewaren. Nou vooruit ééntje 

dan alvast: 

 

An de preutel zijn: diarree hebben. 
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Wist u dat... 
 

 in de komende twee jaar de stad Leiden vier ‘Tiny Forests’ gaat 

aanleggen? 
 

 een ‘Tiny Forest’ een dichtbegroeid minibos is ter grootte van een 
tennisbaan? En dat zo’n minibos in de buurt zorgt voor een gezondere 

leefomgeving, water kan opvangen tijdens hevige regenbuien, en voor 
verkoeling zorgt op warme dagen? 

 
 een rapport ‘Biodivers Leiden Bio Science Park’ is geschreven in opdracht 

van de gemeente Leiden door de kerngroep Biodiversiteit? 
 

 70 procent van de wereldbevolking over 30 jaar in een stad woont? 
 

 Seepje de eerste prijs heeft gewonnen in de categorie Packaging Design 

Award, omdat hun verpakking is gemaakt van gerecycled HDPE-plastic 
uit Nederland? 

 
 Seepje een natuurlijk wasmiddel is vanwege het gebruik van 

superschillen van de Sapindus mukorossi vrucht uit de Himalaya? De 
schillen van deze vruchten bevatten saponine, een natuurlijke vorm van 

zeep. In de wasmachine komen ze met water in aanraking, waardoor ze 
dit zeep spontaan vrijlaten! 

 
 Leiden een eigen Stadsecoloog, Marco Roos, heeft? 

 
 basilicum een zenuwsterkend middel is?  

 
 u thee kan zetten van basilicumbladeren (ook geode tegen een 

opgeblazen gevoel) of een handvol bladeren aan het badwater kunt 

toevoegen? 
 

 de eerste beeltenis van een zeilschip dateert uit 5000 voor Christus, uit 
Koeweit? 

 
 zeilen van groot belang was voor de ontwikkeling van een beschaving? 

Omdat het de transport en (dus) handel vergrootte, alsook 
oorlogsvoering? 

 het woord quarantaine afkomstig is van het Latijnse woord quadraginta 
(‘veertig’)? 

 
 zeilschepen vroeger 40 dagen voor de kust moesten wachten om aan te 

meren vanwege de pest? 
 

 op 16 november 2018 de Geschiedenisdag plaatsvindt in het Leidse 

Museum Volkenkunde met als thema 'Met het oog op de toekomst'? 
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 het Alrijne Ziekenhuis in Leiden (het oude ‘Diaconessen’) een nieuwe 
buitenruimte krijgt met de nadruk op poliklinische functies, 

dagbehandelingen en revalidatie? En dat de buitenruimte zorgt voor een 
verbinding met het omliggende groen in de Houtlaan en de 

Dieperpoellaan en het diverse groen in de Leidse Hout? 
 

 elke tweede zaterdag van de mand enthousiaste vrijwilligers van het 
Repaircafé je helpen met de reparatie van kapotte huisraad? 

 
 hoe eerder bollen in de tuin staan, hoe vroeger ze het volgende voorjaar 

in bloei komen? 
 

 bloembollen tot ongeveer tot half december geplant kunnen worden? 
 

 de Vlaming Leo Bormans het boek ‘The World Book of Happiness’ schreef? 

En dat hij in zijn boek schrijft dat Nederlandse kinderen de gelukkigste 
kinderen op de wereld zijn, omdat ze al op jonge leeftijd de vrijheid van 

het fietsen ervaren? 
 

 kassabonnen voor 30 miljoen kilo afval per jaar zorgen? 
 

 voor de productie van al deze bonnetjes alleen in Nederland al jaarlijks 
13 miljoen liter olie en 55 miljoen liter water gebruikt wordt? En dat een 

gemiddelde winkel tussen de 1.000 en 5.000 bonnen per jaar drukt? 
 

 We dat binnenkort kunnen voorkomen door gebruik van de Digibon van 
Klippa, die werkt via een QR-code op uw mobieltje?  

 
 de jonge ondernemers van Klippa onlangs de ASN Bank Wereldprijs 

hebben gewonnen met de Digibon?  

 
 we een zachte winter krijgen als het in oktober sneeuwt? 

 
 als een veldmuis in uw huis wordt gesignaleerd, een koude winter niet 

ver weg is? 
 

 herfst de beste tijd is om kastanjes te rapen? 
 

 niet alle kastanjes eetbaar zijn? Dat de wilde kastanje, ook wel 
paardenkastanje genoemd, kortere en zachtere stekels heeft en dat deze 

niet eetbaar is? 
 

 de tamme kastanje juist lange, stekelige naalden heeft, net als een egel? 
En dat de tamme kastanje rauw eetbaar is?  

 

 tamme kastanjes nog lekker smaken als ze gepoft of geroosterd zijn, of 
verwerkt in een puree?  
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Agenda 

 
 24 oktober  Opruimactie Bos van Bosman 

 3&10 november Duurzame huizenroute 
 11 november Sint Maarten 

 10 december  Deadline Praatvogel 
 1 januari  Nieuwjaarsborrel Vogelwijk 

 
 Elke 3e donderdag van de maand in het Speeltuingebouw:  

Vogelnetwerkcafé: 10:30 – 12:00 
 

 
 

Praatvogel Poëzie 
 
 

Een Zwerm Spreeuwen 

Een zwerm spreeuwen 

Zat tegen de avond 
In de toppen van wat bomen 

Naar elkaar te schreeuwen 

 
Ze hadden het hoogste woord 

En maar kletsen 
En maar zwetsen 

De rust werd wreed verstoord 
Toen het duister was ingevallen 

Zwegen ze eindelijk met z’n allen 
 

Ook een spreeuw zal toch 
Tot rust moeten komen  

 
 

 
©Loes Westgeest 

 

 


