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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. Het Praatvogelarchief samen met 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: 
3 oktober 2022 
 
Adverteren? 
Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie valt in te winnen bij de 
penningmeester van het Wijkcomité: penningmeester@vogelwijk.nl 
 
Redactie Praatvogel   
      redactie@vogelwijk.nl 
Rutger Hagen    rutger.hagen@gmail.com 
Cees Meijer     redacteur@vogelwijk.nl 
Mark Peerdeman    voorzitter@vogelwijk.nl 
 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
Voorzitter:  Mark Peerdeman voorzitter@vogelwijk.nl 
Secretaris:  Michelle Kruijshaar secretaris@vogelwijk.nl  06-44921244  
Penningmeester: Edward Iemenschot  penningmeester@vogelwijk.nl 06-22251454 
   Thera Stam  fam.r.d.stam@casema.nl  071-5153040 
   Rosanne Snieders communicatie@vogelwijk.nl  06-29536107 
      activiteiten@vogelwijk.nl 
 
Belangrijke contactgegevens 
 Wijkagent Harold Kroep 
 0900-8844  
 harold.kroep@politie.nl 
 buitengewoon opsporingsambtenaar Leiden Noord, Afdeling Handhaving 

Openbare Ruimte Maurits Schouwenaar 
www.leiden.nl/melding 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  
 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 
 Vogelnetwerk  
 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 
 Sociaal Wijkteam, voor zorgvragen 
 071-5164904 swtnoord@leiden.nl 
 (beoogd) Wijkambassadeur Energie, Marcel Terlouw  

argosmt@xs4all.nl 
 Vogelwijk Energiezuinig 

energiezuinig@vogelwijk.nl 
www.energiezuinig.vogelwijk.nl 
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Voorwoord 
 
Onze mooie Vogelwijk bestaat ongeveer honderd jaar. Om dit niet ongemerkt te laten 
passeren, wil het Wijkcomité aan elk huishouden in de wijk een herziene uitgave 
schenken van het boekje “Vogelwijk, geschiedenis van een Leidse buurt” dat zo'n tien 
jaar geleden voor het eerst verscheen. Er is in het afgelopen decennium namelijk nogal 
wat veranderd in de wijk: het naastgelegen Bio Science Park dat enorm is gegroeid, 
er is in de directe omgeving gesloopt en nieuw gebouwd, er zijn herinrichtingen 
geweest, de statistische en demografische gegevens zijn veranderd, maar vooral zijn 
er wijkbewoners gegaan en nieuwe gekomen. 
 
De vernieuwde heruitgave van dit boekje is niet alleen een update voor de mensen die 
het oude boekje al hebben, maar ook iets dat thuishoort in de boekenkast van de 
nieuwere bewoners die het boekje nog niet kennen en voor de grote hoeveelheid 
'nieuwste bewoners' die dit jaar in de nieuwbouw in de wijk zijn komen wonen. 
Daarnaast willen wij het boekje natuurlijk breder verspreiden binnen de Leidse 
gemeenschap, zoals de Historische Vereniging Oud Leiden, Erfgoed Leiden en 
Omstreken en de bibliotheek. Elders in deze Praatvogel leest u meer over de inhoud. 
 
Om dit mogelijk te maken hebben we de hulp gekregen van een aantal sponsors, 
waaronder de Gemeente Leiden, de Historische Vereniging Oud Leiden, het 
Druckerfonds en natuurlijk de bijdrage van de Kopersvereniging Nieuweroord.  
 
We hebben echter helaas nog niet voldoende geld bij elkaar om tot realisatie over te 
gaan en willen bij deze een crowdfunding-actie starten om de begroting sluitend te 
krijgen. Ik wil daarom aan alle lezers vragen een vrijwillige bijdrage te leveren aan dit 
boekje. Dat kan eenvoudig via de QR-code die hieronder staat, of via de vermelde 
bankgegevens. Dit zou ons geweldig helpen! 
 

Betaalinstructie 
U kunt dit betaalverzoek op twee manieren betalen: 

 U scant de QR-code met de mobiel-bankieren app van uw bank (als dit kan met uw mobiel bankieren 
app), of; 

 U neemt de onderstaande gegevens over bij uw betaling. Dat kan via internetbankieren, via mobiel 
bankieren of op het overschrijvingsformulier van uw bank. 

 

 
 
Bedrag: 
Naam ontvanger: 
IBAN ontvanger: 
Omschrijving: 

 
 
Zelf te kiezen 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
NL80 INGB 0003 2164 58 
Bijdrage boekje Vogelwijk 
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Ook is er nog ruimte voor enkele commerciële sponsoren op een los inlegvel dat in de 
boekjes wordt opgenomen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, kunt u contact opnemen 
met de penningmeester@vogelwijk.nl. 

Ik hoop dat we met uw bijdrage in staat zijn om nog dit jaar dit prachtige boekje in 
uw brievenbus te mogen schuiven! 

En natuurlijk hoop ik jullie allemaal te zien op het wijkfeest op zaterdagmiddag 3 
september op het centrale veld! 

 

Mark Peerdeman 

 
voorzitter 
Wijkcomité Vogelwijk 

 

 

 

 
Foto:  Merelstraat gezien van de Lijsterstraat naar de Nachtegaallaan april 1978          

Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken 

 

  

mailto:penningmeester@vogelwijk.nl


8 

Mededelingen en Oproepjes 
 

Openingsfeest Nieuweroord 
 
Op 23 april werd het openingsfeest van Nieuweroord 
gehouden. De parkeerplaats bij het complex was 
omgetoverd in een festivalterrein met kramen, 
tenten en een podium met presentatiescherm. 
 
Er was een indrukwekkend en onderhoudend 
programma opgesteld met opening van Hanneke de 
Ridder en de voordracht door Edith Sizoo van “Quand 
on n’a que l’amour’. 
 
Aansluitend speelde de Fanfare Juliana Stompwijk en 
werd het Nieuweroord-lied gepresenteerd door Mieke 
Weel. Vervolgens een speech van Fleur Spijkers 
(Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen, 
Leiden), gevolgd door enkele interessante 
presentaties van Saskia Batenburg de Jong (Open 
Monumenten Dag Oegstgeest), Karin Bosma 
(landschaps-ontwerper gemeente Leiden) en Studio 
Hartzema (architect Nieuweroord), feestelijk 
afgesloten met wat drankjes, waaronder de speciale Nieuweroord-wijn, en hapjes.  
 
Mark Peerdeman 

 

Kubb-toernooi groot Succes 
 
Op 12 juni vond op het centrale veld de eerste editie plaats van het Vogelwijk Kubb-
toernooi georganiseerd door de activiteitencommissie. 
 

 
 
Vier teams bonden fanatiek de strijd met elkaar aan op twee Kubb-velden en lieten zien 
wat ze allemaal in hun mars hadden. Na afloop werd er nog wat gedronken en nagepraat 
over deze belevenis, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Mark Peerdeman 
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Auteurs in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt 
 
Na mijn pensioen ben ik begonnen aan mijn derde, of misschien wel mijn tiende 
loopbaan: ik ben fictie gaan schrijven en heb inmiddels drie romans of thrillers (ik weet 
niet hoe je ze moet noemen!) gepubliceerd. Schrijven is erg leuk, maar een boek 
uitgeven is een steile leercurve, zoals iedere schrijver je kan vertellen.  
 
Zo ontmoette ik onlangs een vriend van een vriend, die korte verhalen schrijft en nog 
steeds twijfelt of hij ze zal uitgeven. En laatst sprak ik een andere auteur, die met moeite 
haar weg vond bij het uitgeven van haar eerste boek (dat overigens een succes was). 
Ik had goed contact met Theo Gijzenij, de ons helaas ontvallen columnist in de 
Praatvogel en auteur van ‘Leiden’s Weg’, die zijn boek in eigen beheer heeft uitgegeven. 
 
Nu vraag ik mij af of er meer auteurs actief zijn in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt. 
Zo ja, zullen we eens contact opnemen en ervaringen uitwisselen?  
 
Ik ben bereikbaar op 06-144 020 59 of via mijn emailadres (zie: www.tedpolet.com) 
 
Ted Polet (Merelstraat 33) 

 

Zondagmiddag-concerten in de Waterlelie 
 
Hier volgen de geplande concerten in de muziektent in het Leidse Hout. De aanvangstijd 
is 13:30. 
 

3 juli Koorschool Utopa  
Oost-Europakoor Mila 

10 juli Die Schlüsselstädter Musikanten   
Noyana: zingen voor je leven 

17 juli Soul Shoes: a capella zang, pop & soul 

24 juli The day after: covers uit de jaren 
60,70 en 80  

31 juli So What: jazz 
7 augustus Old Rhine Jazz Band: jazz en meer 

14 augustus Leo’s Drugstore: latin, funk en jazz 
21 augustus Aisling: Iers 
28 augustus Viswijvenkoor: over de zee en Shanty’s 

11 september Dansorkest Date 7-2-7 

18 september Wereldmuziekorkest Leiden-Noord 
Harmonie Voorschoten 

25 september Popcore all Sounds 
 
 

 

 
  

http://www.tedpolet.com/
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Stolpersteine 
Cees Meijer 

 
Het is onvoorstelbaar dat in onze Raadsherenbuurt en Vogelwijk op een kwade 
dag mensen uit hun huizen zijn gehaald, op de trein gezet en vermoord. Maar 
juist die tegenstelling van onze rustige wijken met deze afschuwelijke 
gebeurtenissen laat zien hoe vreselijk leed zomaar beslag kan leggen op ons 
ogenschijnlijk normale leven. Helaas dienen zich heden ten dage weer 
afschuwelijke parallellen aan. 
 
Op 15 juni zijn in de Vogelwijk Stolpersteine neergelegd voor huizen in de 
Leeuwerikstraat, Mezenstraat en Lijsterstraat, waar de gepensioneerde 
stratenmakers Henny Stouten en Wout Duyndam ze in de stoep hebben 
ingemetseld. De Stolpersteine – struikelstenen - moeten de herinnering aan de 
slachtoffers van het naziregime levend houden. Veelal Joodse slachtoffers van 
de Holocaust, maar ook andere slachtoffers worden herdacht, zoals Sinti, Roma 
en homo’s. Stolpersteine zijn kleine straatstenen met een messingplaatje 
waarin de namen en gegevens staan van de mensen die zijn weggevoerd. Het 
is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen er letterlijk over struikelen, maar de 
gedachte erachter is dat mensen buigen om de tekst te lezen. 
 

 
Foto: Sleutelstad  
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Bloemen en kleine steentjes gelegd 
Er deden in onze wijk ongeveer dertig mensen aan de ceremonies mee, 
waaronder enkele nabestaanden, huidige bewoners van de adressen waar de 
stenen zijn geplaatst, vertegenwoordigers van de gemeente en de stichting 
Herdenking Jodenvervolging Leiden en belangstellenden. Bij de stenen werden 
bloemen gelegd en – volgens een oud Joods gebruik – ook kleine steentjes. 
Door een steentje te leggen laten de nabestaanden zien dat men het graf heeft 
bezocht en de overledene heeft herdacht. De oorsprong van dit gebruik stamt 
nog uit de tijd toen het Joodse volk een Nomadisch bestaan leidde. Joodse 
mensen werden toen begraven op de plek waar men stierf. Na afloop is het 
Kaddisj gelezen, een van de belangrijkste gebeden in het Jodendom. Bovendien 
wordt de Kaddisj na een overlijden van een ouder gedurende de rouwperiode 
van elf maanden door een zoon uitgesproken. 
 

De Kaddisj in het Nederlands vertaald 
 
Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden 
in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil. 
Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen 
en in het leven van het gehele huis van Israël, 
weldra en spoedig. 
Zegt nu: Amen 
 
Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd. 
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven 
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige, 
gezegend zij hij 
hoog boven iedere zegening, elk lied, 
lof en troost die op de wereld gezegd wordt. 
Zegt nu: Amen 
 
Moge er veel vrede uit de hemel komen en leven! 
Over ons en over heel Israël. 
Zegt nu: Amen 
 
Hij die vrede maakt in zijn hoge sferen, 
zal ook vrede maken voor ons en voor geheel Israël 
Zegt nu: Amen 
 

 
Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig uit Berlijn. Elke steen wordt met de 
hand vervaardigd. De stenen in onze wijk zijn gemaakt 
door Alexander Stukenberg. Sinds 1992 zijn er door 
heel Europa meer dan 90 000 Stolpersteine gelegd.  
 
In Leiden zijn meer dan 250 Joodse medeburgers in de 
oorlog weggevoerd en vermoord. De komende jaren 
wil men voor alle Joodse slachtoffers een steen 
plaatsen.  
 
Wil je meer weten, kijk dan op: 
 www.herdenkingleiden.nl/stolpersteine 
 
 

Gunter Demnig 

Foto: Karin Richert 

http://www.herdenkingleiden.nl/stolpersteine
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Een ‘nieuw’ Boekje over de Wijk 
Cees Meijer 

 
Mark Peerdeman schrijft het al in zijn 
voorwoord. De Vogelwijk bestaat honderd jaar 
en het Wijkcomité vindt dit een mooie 
gelegenheid om de geschiedenis van dit deel 
van Leiden weer eens tegen het licht te 
houden. In 2010 verscheen er onder een 
deskundige redactie een mooi boekje dat 
verhaalt vanaf de periode dat in dit deel van 
Nederland de getijden en de Rijn het landschap 
nog domineerden, tot onze wijk in deze tijd.  
 
Een drietal wijkbewoners, Hans Dirken, Cees 
Meijer en Mark Peerdeman, gaat ervoor zorgen 
dat er dit jaar een (deels) herschreven versie 
van dit boek bij alle bewoners onder de 
kerstboom ligt.  
 
Wat staat er zoal in het boekje 
De plek waar wij wonen kent een lange en interessante geschiedenis, die met 
onze huidige inzichten is te herleiden tot ongeveer 5000 jaar geleden, toen de 
strandwallen werden gevormd. Op ons stukje Leiden woonden zo’n 3500 jaar 
geleden al de eerste mensen en liepen hier veel later Romeinse soldaten rond. 
In de 13e eeuw worden hier de kastelen van de Leidse burggraven gebouwd en 
zo’n honderd jaar geleden ontstond de Vogelwijk zoals wij die nu kennen.  In 
het boekje wordt verteld over het ontstaan van de buurt en de straatnamen, 
de Anna-kliniek, de bewoners en middenstanders. 
 
Maar onze wijk is niet statisch, maar juist heel erg dynamisch. Kijk maar naar 
alle activiteiten die ons Wijkcomité organiseert, de vele gesprekken met de 
gemeente over de herinrichting en de oprichting van het bewonersinitiatief 
stichting Vogelwijk Energiezuinig. Ook de statistische en demografische 
gegevens zijn veranderd en komen aan bod.  
 
Onze buren 
Maar onze wijk is geen eiland en we kijken in het boekje natuurlijk naar onze 
‘buren’ en wat daar de laatste jaren zoal is gebeurd. De speeltuin Vogelenwijk, 
Het Bos van Bosman, de Volkstuinverening Het Zonneveld, de plannen met 
Endegeest, het land van Bremmer en het Bos van Bosman.  Uiteraard gaat het 
over Nieuweroord: van landhuis naar zusterflat tot een prachtig 
appartementencomplex. Verder schrijven we over het waterbeheer in de wijk 
en directe omgeving, het re-integratiebedrijf DZB (v/h De Zijlbedrijven), de 
Manege Moedig Voorwaarts, Basalt (v/h Rijnlands Revalidatiecentrum), de 
Mythylschool en de ontwikkelingen in het Bio Science Park.  
 
Kortom: dit hoort op de leestafel van iedere wijkbewoner! 

De cover van het boek uit 2010 
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Advertorial 
 

De stichting Vogelwijk Energiezuinig plaatst in iedere editie van de Praatvogel een 
advertorial. Dit is een betaalde advertentie in de vorm van een redactioneel artikel. 
Hiermee hoopt Vogelwijk Energiezuinig alle bewoners in de wijk te bereiken. Deze 
advertentie is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland. 
 

Wil je meer weten, abonneer je dan op onze digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: 
energiezuinig@vogelwijk.nl. De nieuwsbrief verschijnt circa 6x per jaar. 
Of breng eens een bezoekje aan onze website: https://energiezuinig.vogelwijk.nl. Daarin staat meer 
nieuws, vind je heel veel tips en wetenswaardigheden over de energietransitie in onze wijk en over 
energiebesparende maatregelen die je als bewoner zelf kunt nemen.  

 
 

Even voorstellen … Marcel Terlouw 

Binnenkort hoop ik de nieuwe wijkambassadeur voor de energietransitie in 
het Boerhaavedistrict te worden. Sinds 2006 woon ik in de Vogelwijk en ben 
vanaf het begin bezig geweest met de verduurzaming van onze woning.  
Als zelfstandig fotograaf ben ik veel bezig geweest met natuur, milieu en 
energie en heb een aantal foto en video projecten over milieu en 
energietransitie gemaakt, hierdoor heb ik veel kennis op dit gebied vergaard. 
In de jaren 80 was ik een aantal jaar werkzaam bij de Vereniging 
Milieudefensie, eerst als vervangend dienstplichtige en daarna als vrijwilliger. 

De afgelopen twee jaar zat ik in de gemeenteraad van Leiden en heb daar 
veel kennis opgedaan als het gaat om besluitvorming over plannen en over 
mogelijkheden voor en betrokkenheid van de inwoners van Leiden bij de energietransitie.  

Wat mij in deze tijd heel helder is geworden, is dat we het met elkaar moeten doen. Buurten en 
bewonersgroepen kunnen niet zonder de overheid en de overheid kan niet zonder haar inwoners. 
Uiteindelijk moeten mensen mede kunnen kiezen hoe zij hun toekomstige energievoorziening 
willen regelen. De gemeente is er om initiatieven te ondersteunen en ervoor te zorgen dat 
niemand in het donker of in de kou komt te zitten. Hiervoor zijn overkoepelende maatregelen 
nodig, zoals bijvoorbeeld warmtenetten (en of die warmte uit Rotterdam, hier in de omgeving uit 
de bodem komt of van bedrijven en instellingen in de buurt, is aan de politiek). 

In de Vogelwijk wil ik dat zoveel mogelijk mensen meedenken over de oplossingen voor onze 
wijk: gaan we met z’n allen aan het warmtenet, ieder individueel aan de (hybride) warmtepomp of 
met een collectief aan de aardwarmte (geothermie)? Daarvoor is het nodig dat we een goed 
beeld krijgen over wat mensen al hebben ondernomen en waar de behoeften van de inwoners 
liggen.  

Een van mijn plannen is om samen met de energiecoaches en Vogelwijk Energiezuinig huis voor 
huis iedereen te bevragen en samen te bedenken wat de beste oplossing is. Een resultaat zou 
kunnen zijn dat er collectief maatregelen genomen kunnen worden, die daardoor dan weer 
goedkoper worden.  

Het belangrijkste is dat wij als inwoners van deze buurt een weloverwogen keuze maken voor 
onze toekomst. 

  

mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
https://energiezuinig.vogelwijk.nl/
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Ontwikkelingen gemeente – Els de Hullu 
 

Begin dit jaar heeft de gemeente de 
Transitievisie Warmte vastgesteld, met 
daarin de route naar een aardgasvrij Leiden. 
De Vogelwijk is één van de negen kansrijke 
wijken in de stad om mee te starten met een 
zogeheten Wijkuitvoeringsplan (WUP). Met 
dit plan werkt de gemeente - samen met de 
wijk - toe naar een alternatieve 
warmteoplossing. Het plan beschrijft de 
definitieve keuze voor de nieuwe 
infrastructuur van de wijk en de planning op 
uitvoeringsniveau. Het opstellen van een 

WUP kan enkele jaren duren.  

Het is nog niet bekend of en wanneer zo'n WUP in de Vogelwijk echt zal starten. Welke wijk eerst 
aan de beurt is, is een politiek-bestuurlijke keuze. Het lijkt zelfs vrij waarschijnlijk dat onze wijk 
pas later aan de beurt komt. De redenen hiervoor zijn tweeledig: 

1. de herinrichting van de wijk en de rioolvervanging staan nu bij ons op stapel. En niet alles zal 
meteen weer overhoop gehaald worden voor bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet; 

2. er zijn voor de Vogelwijk niet direct aardgasvrije oplossingen beschikbaar.  

Vogelwijk Energiezuinig fungeert vooralsnog als gesprekspartner voor de gemeente als het om 
de energietransitie in onze wijk gaat. We praten ongeveer maandelijks met de gemeente en 
houden jullie op de hoogte. 

Energiemarkt en Wijkfeest 3 september 
 
E I N D E L I J K  kan er weer - als vanouds - een gezellig wijkfeest worden georganiseerd. 
Vogelwijk Energiezuinig is natuurlijk ook van de partij met een energiemarkt. Je kunt ons vinden 
op het centrale veld waar we met een paar marktkramen zullen staan. Hoewel kleinschalig, 
hebben we wel heel veel te bieden voor jong en oud, groot en klein. Onze energiecoaches 
kunnen je allerlei adviezen geven voor verduurzaming van je huis, of over energiebesparende 
maatregelen. Je kunt ook meteen een afspraak maken voor een energiebezoek.  
Verder is onze nieuwe wijkambassadeur Marcel Terlouw aanwezig, die zich presenteert in een 
kraam van GaGoed Leiden.  
We hebben een energiekwis voor de jeugd om op een speelse manier hun kennis te testen. Er 

zijn leuke, duurzame prijzen te winnen; er is een grabbelton voor de 
allerkleinsten. We hebben een ideeënbus; het beste idee wordt 
gehonoreerd met een mooie prijs, die je uiteraard in je huis kunt 
gebruiken om energie te besparen.  
Er is heel veel informatiemateriaal met tips en adviezen, dat kan worden 
meegenomen. En voor de vroege vogels zijn er aantrekkelijke gadgets, 

die natuurlijk bijdragen aan energiebesparing in je huis, maar OP=OP! 
We proberen nog een leverancier te regelen, die ons kan informeren over 

alle ins en outs van warmtepompen. 

Kortom, te veel om op te noemen. We hopen heel veel wijkbewoners te kunnen begroeten tijdens 
onze energiemarkt op 3 september.   
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(Hybride) warmtepomp – Joke Ouwehand/Gosse Jensma 
 

Door de huidige hoge gasprijzen (en dat kan nog wel 
een aantal jaren duren) is de belangstelling voor 
warmtepompen sterk gestegen. Als je niet wil of kan 
worden aangesloten op een warmtenet, dan is een 
warmtepomp een uitstekende en duurzame 
vervanging van een CV-installatie.  

Besluit van het kabinet 
Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 2026 
hybride warmtepompen de standaard worden om 
woningen te verwarmen, die niet op een warmtenet 
aangesloten kunnen worden.  

Vanuit het perspectief van bewoners spelen vooral 
vier overwegingen: 
• Wat levert het financieel op? 

• Hoeveel ruimte kost het in huis? 

• Is de buitenunit goed in te passen, zowel qua 
ruimte als geluid? 

• Hoe weet ik of er warmtenet in mijn wijk komt? 
Omdat in de Vogelwijk de aanleg van een 
warmtenet voorlopig niet aan de orde is, is het dus 
ook voor de meeste van onze woningen een 
goede alternatieve warmteoplossing.  

Terugverdientijd vooral gunstig bij hoog verbruik en hoge tarieven 
Hoe snel de investering in een hybride warmtepomp is terugverdiend, hangt af van verschillende 
factoren zoals de kosten van het apparaat inclusief installatie, de energietarieven, het rendement 
van de warmtepomp, en het aandeel dat de warmtepomp kan overnemen van de cv-ketel op gas. 
De hybride warmtepomp verdient zichzelf vrij snel terug met een hoge gasprijs (zoals nu het 
geval is), een redelijk geïsoleerd huis en bovengemiddeld hoog gasverbruik. Maar met een 
gasverbruik dat al gemiddeld tot laag was, wordt het lastiger. 

Rekentool: bereken zelf de terugverdientijd 
Om erachter te komen of een hybride warmtepomp financieel de moeite waard is voor jouw huis, 
kun je vrij eenvoudig berekenen met een tool die HIER1 maakte. Bij de berekening is het wel 
nodig om uit te gaan van een paar aannames. Je weet immers niet hoe de energieprijzen zich 
ontwikkelen. Ook hoe de warmtepomp daadwerkelijk presteert in jouw huis weet je pas zeker als 
je hem in gebruik hebt. Toch geeft de tool een goede indicatie van de terugverdientijd. Ga naar 
onze website om de tool te downloaden (je hebt hiervoor Excel nodig). 

Wat doet Vogelwijk Energiezuinig 
Er is een buurgroepje actief bezig om met elkaar na te denken over de aanschaf van een hybride 
warmtepomp en alle voors en tegens tegen elkaar af te wegen.  

Veel (technische) achtergrondinformatie over warmtepompen kun je vinden op onze website.  

 
1 HIER opgewekt is een stichting die mensen helpt op weg naar schone duurzame energie. Op hun 
website kun je veel informatie vinden.  
 

https://energiezuinig.vogelwijk.nl/informatiebladen/
https://energiezuinig.vogelwijk.nl/informatiebladen/
https://www.hieropgewekt.nl/
https://www.hieropgewekt.nl/
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De energiecoach geeft gratis advies aan huis 
 
Wil je er deze winter lekker warm bij zitten, maar niet te veel 
betalen voor je energieverbruik? Praat dan een keer met een 
energiecoach van Vogelwijk Energiezuinig.  
Het kost je niets, maar levert je veel op.  

Afspraak of meer weten? Mail naar energiezuinig@vogelwijk.nl of kijk op 
onze website: www.energiezuinig.vogelwijk.nl 
 

 Energieontwikkelingen die ons allemaal aangaan – Gosse Jensma 
 
Sinds de tweede helft van 2021 zijn de tarieven voor stroom en gas naar ongekende hoogte 
gestegen. De tarieven van energieleveranciers voor stroom zijn met meer dan 50% gestegen, de 
tarieven voor gas zijn soms 2 tot 3 keer over de kop gegaan. Alleen als je nog kan profiteren van 
een meerjarig energiecontract voel je dat nog niet direct in je maandelijkse energie-voorschotten.  
De oorzaken van deze prijsexplosie zijn bekend:  

1. Stijging van de vraag: de economische opleving na de corona pandemie heeft de tweede 
helft van 2021 wereldwijd voor een grotere vraag naar energie geleid.  

2. Daling van het aanbod: de wens tot verduurzaming heeft geleid tot versnelde sluiting van 
vervuilende (maar goedkope) bruinkool, steenkool en atoom centrales. 

3. Verdere daling van het aanbod: de oorlog in Ukraine waardoor de leveringen door Rusland 
van gas, steenkool en olie met grote onzekerheden zijn omringd. Inmiddels heeft het 
Russisch staatsgasbedrijf Gazprom de levering van gas aan o.a. Nederland stopgezet. 

Elektrificatie van industrie en (woning-)verwarming is de richting die we opgaan. Om te voldoen 
aan deze (extra) vraag naar stroom wordt er hard gewerkt aan verhoging van het stroomaanbod 
door aanleg van:   

• meer zonneparken en vooral windmolens op zee;  
• meer stroomkabels tussen meerdere landen 

(interconnectors) voor uitwisseling van groene stroom; 
• verzwaring van nationale stroomnetten is sowieso nodig. 

Dergelijke projecten hebben veelal een lange (tot 8 jaar) 
voorbereidingstijd nodig.  

Veel mensen denken na over hoe ze hun energiebehoefte 
kunnen beperken (en betaalbaar te houden). Denk aan:  

• isolatie van het huis; 
• zonnepanelen op het dak; 
• een (hybride) warmtepomp voor verwarming. 

De terugverdientijd van die maatregelen wordt drastisch verkort door de hoge prijzen!  Veel 
(technische) achtergrondinformatie over deze onderwerpen kun je vinden op onze website.  

De afgelopen jaren zie je regelmatig busjes van zonnepanelen installateurs in de Vogelwijk rijden.  
Dit jaar zijn er al zes hybride warmtepompen in de wijk besteld, waarvan er één al is geïnstalleerd 
en werkt. De overige hebben te maken met de langere besteltijden en personeelsgebrek.  

Uiteraard kan niemand voorspellen of de situatie van hoge prijzen structureel zal worden.   
Gezien het bovenstaande komt wel de uitspraak “Het zal nooit meer worden zoals vroeger” (Den 
Uyl, tijdens de olieboycot, 1973) bij mij op.  

http://www.energiezuinig.vogelwijk.nl/
https://energiezuinig.vogelwijk.nl/informatiebladen/
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Wijkfeest 3 September 
Mark Peerdeman 

 
Eindelijk is het weer zover. Voor het eerst sinds twee jaar hebben we weer een 
wijkfeest! Op zaterdag 3 september vanaf 14:00 komen we op het centrale veld 
bij elkaar om onder het genot van een drankje en hapje elkaar weer eens echt 
in de ogen te kijken. Natuurlijk zijn er spelletjes, kun je knutselen en schaken, 
geschminkt worden, glittertattoos krijgen en de kleintjes kunnen zich helemaal 
laten gaan op het springkussen. Het is nog niet helemaal zeker, maar het zit er 
dik in dat ook de traditionele estafetteloop voor kinderen ook weer 
georganiseerd zal worden dit jaar! 
 
Natuurlijk zullen er allerlei mensen aanwezig zijn van de diverse commissies, 
initiatieven en activiteiten die in de buurt plaatsvinden; Nieuweroord geeft 
informatie, natuurlijk ontbreekt de speeltuin niet, mensen van het 
vogelnetwerk en de koffieochtenden zijn aanwezig en natuurlijk zijn ook de 
mensen van het wijkcomité erbij. 
 
Vogelwijk Energiezuinig is natuurlijk ook van de partij met een energiemarkt. 
“Je kunt ons vinden op het centrale veld waar we met een paar marktkramen 
zullen staan. Hoewel kleinschalig, hebben we wel heel veel te bieden voor jong 
en oud, groot en klein. Onze energiecoaches kunnen je allerlei adviezen geven 
voor verduurzaming van je huis, of over energiebesparende maatregelen. Je 
kunt ook meteen een afspraak maken voor een energiebezoek.  
 
Verder is onze nieuwe wijkambassadeur Marcel Terlouw aanwezig, die zich 
presenteert in een kraam van GaGoed Leiden.  
 
We hebben een energiekwis voor de jeugd om op een speelse manier hun 
kennis te testen. Er zijn leuke, duurzame prijzen te winnen; er is een grabbelton 
voor de allerkleinsten. We hebben een ideeënbus; het beste idee wordt 
gehonoreerd met een mooie prijs, die je uiteraard in je huis kunt gebruiken om 
energie te besparen.  
 
Er is heel veel informatiemateriaal met tips en adviezen, dat kan worden 
meegenomen. En voor de vroege vogels zijn er aantrekkelijke gadgets, die 
natuurlijk bijdragen aan energiebesparing in je huis, maar OP=OP! We proberen 
nog een leverancier te regelen, die ons kan informeren over alle ins en outs van 
warmtepompen. 
 
Kortom, het belooft dit jaar, naast een als vanouds gezellig en heel leuk, ook 
een heel informatief wijkfeest te worden. We hopen heel veel wijkbewoners te 
kunnen begroeten tijdens onze energiemarkt op 3 september.” 
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Door Luiheid verkregen II 
Cees Meijer 

 
In de vorige editie van de Praatvogel schreef ik over het bord aan de gevel van 
Lijsterstraat 1, ‘Huize door Luiheid Verkregen’. Een geweldige tekst, vind ik nog 
steeds.  Dan heb je het echt begrepen!  
 
Op deze column kreeg ik een erg leuke reactie van Hanneke Vreeburg, de 
dochter van de eigenaresse die het huis onlangs heeft verkocht.  
Zij schrijft: “Toeval Bestaat Niet… Met stijgende verbazing heb ik zojuist je 
column gelezen. Wat is het geval: vanmiddag was ik samen met mijn man, 
dochter en jongste zoon in het huis van mijn moeder aan het opruimen, toen 
het bord ter sprake kwam. In de brievenbus lag de Praatvogel en heb deze 
meegenomen om het thuis te lezen. Al lezende stuitte ik plots op de column…… 
heel bijzonder. 
 
 
Hanneke geeft vervolgens in haar mail een 
kort overzicht van de familiegeschiedenis en 
het pand Lijsterstraat 1: 
 
• 1928: kwamen mijn opa en oma 

Vreeburg samen met hun vier kinderen 
in het huis wonen. Mijn vader was vier 
jaar toen ze er introkken. Helaas is mijn 
opa op vrij jonge leeftijd overleden. Hij 
was aannemer van beroep en heeft nog 
een markant kippenhok achter in de tuin 
gebouwd, dat er nog steeds staat. Mijn 
oma is met de kinderen in de 
Lijsterstraat blijven wonen. 

• 1953: mijn vader trouwde met mijn 
moeder (mevrouw JAC Vreeburg-
Frissen) en zij woonden in bij mijn oma.  

• 1954: mijn broer werd in de Lijsterstraat 
geboren. 

• 1957: werd ik er geboren. 
• Ergens in de tussenliggende jaren is 

mijn oma verhuisd naar een hofje in 
Leiden en zijn wij als gezin in het huis 
blijven wonen. 
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Huize door Luiheid Verkregen 
• 1968: kregen mijn ouders het aanbod van de woningbouwvereniging om 

het huis te kopen. En hier werd Huize door Luiheid Verkregen geboren. 
Het is ontstaan met een geintje. Namelijk dat ze de mazzel hadden om 
in het pand te wonen en recht van eerste koop hadden. Eigenlijk werd 
het huis hun zo in de “schoot” geworpen en hadden ze er weinig moeite 
voor hoeven te doen. Vervolgens kwam er de uitdaging een bord met 
deze naam aan de gevel van het pand te hangen. Mijn ouders zagen er 
de humor wel van in, namen de uitdaging aan en zo is het bord er 
gekomen en nooit meer vanaf gegaan. 

• 1975: volgens mij is toen mijn broer uit huis gegaan. 
• 1977: ben ik hem gevolgd. 
• 1992: is mijn vader helaas te vroeg overleden. 
• 1992 – 2020: heeft mijn moeder zelfstandig in het huis gewoond. 
• 2020: werd mijn moeder ziek en was niet meer in staat om zelfstandig te 

wonen. Momenteel verblijft ze in een verzorgingshuis. 
 
Boek gesloten 
• 2022: het boek met betrekking tot de geschiedenis van de familie 

Vreeburg en de Lijsterstraat wordt gesloten. Met pijn in mijn hart heb ik 
moeten besluiten dat het huis verkocht gaat worden en wordt er ergens 
dit jaar een nieuw boek geschreven…… hoop ik. 

 
Een troost: het bord met de naam blijft behouden want zowel mijn jongste zoon 
als mijn dochter hebben aangegeven het bord graag over te willen nemen…….. 
alleen niet meer op Lijsterstraat 1.” 
 
 
 
De nieuwe bewoners  
Naschrift:  
het huis aan de Lijsterstraat nummer 1 is intussen verkocht en de nieuwe 
bewoners zijn er superblij mee en schrijven: 
 
"Binnenkort komen wij - Marleen, Niels en ons zoontje Otis - wonen op de 
Lijsterstraat 1, bekend van het uitdagende opschrift 'Door luiheid 
verkregen'.   
Nu vragen wij ons af of er bewoners zijn die, ondanks de stadsarchiefbrand 
van 1929, de beschikking hebben over (originele) bouwtekeningen van de 
huizen in of rond de Lijsterstraat.  
We zouden hier enorm mee zijn geholpen! Mochten jullie hierover 
beschikken dan kun je contact opnemen via: h79.niels@gmail.com 
 
Alvast bedankt! 
 
Marleen, Niels en Otis 
 

 
 
 
 

mailto:h79.niels@gmail.com
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Zwerfafval in en om de Wijk 
Gosse Jensma 

 

We weten allemaal wat zwerfafval is: een stukje plastic verpakking hier, een 
leeg bierblikje daar, wat bouwafval, ga zo maar door.  Je komt het eigenlijk 
overal wel tegen als je er een beetje op let. 
 
Wandelen en rapen 
Al jarenlang loop ik dagelijks met de hond door de wijk. Mijn normale 
wandelgebied beslaat ruwweg het Bos van Bosman, het Bio Science Park met 
verschillende woonflats, de Leidse Hogeschool en het landgoed Endegeest. Ik 
heb uiteraard altijd hondenpoepzakjes bij me (maar ook lege plastic 
broodzakjes zijn erg geschikt). Het viel me steeds meer op dat ik soms erg 
veel zwerfafval zag liggen. Daarom ben ik ruim een jaar geleden begonnen 
met oprapen van zwerfafval. Er gaat bijna geen dag voorbij dat ik niet ergens 
een zakje met afval in een vuilnisbak gooi. Geeft je toch een voldaan gevoel. 
Ik weet intussen precies waar alle gemeentelijke vuilnisbakken in ‘mijn 
gebied’ staan. En als deze vol - of bijna vol – zijn, zoek ik gewoon de eerste 
de beste particuliere restafvalbak op. 
 
Bos van Bosman en landgoed Endegeest: relatief schoon 
Natuurlijk helpt de jaarlijkse schoonmaakdag van het Bos van Bosman flink 
om dit bos schoon te houden, en regelmatig kom je ook een ‘gele’ ploeg van 
de gemeente tegen. Maar als je erop let zie je toch elke dag van het jaar 
zaken op de grond of het gras, aan de waterkant of op het fietspad liggen die 
daar niet thuishoren. 
 
Tot voor kort kon je dagelijks vele mondkapjes oprapen, maar ook grote en 
kleine stukken plastic, doppen van bierflesjes, enzovoort. Lege flesjes en glas 
worden echter meestal wel door de eigenaren opgeruimd. Zo niet, dan in ik 
zelf het statiegeld wel. Toch is het Bos van Bosman relatief schoon, de 
zwerfies beperken zich voornamelijk tot het centrale veld op warme dagen. 
Ook het landgoed Endegeest is relatief schoon. 
 
Bio Science park en studentenflats: kan beter  
In het Bio Science Park en de aanliggende studentenflats is de situatie minder 
goed.  Zelf begin ik niet aan het stukje rondom de papier- en glasbakken 
tegenover de Blauwe Vogelweg. Dat ruimen de dames en heren zelf maar op. 
En ik trek de lijn bij het oprapen van peuken. 
 
Maar het komt ook voor dat ik met een gevoel van trots over het fietspad 
vanaf de Wassenaarsweg richting Naturalis loop. Vrijwel geen zwerfafval in de 
struiken of aan de waterkant. Heerlijk.  
Morgen nog maar eens langslopen. Met z'n allen maken we op deze manier 
een mooie leefomgeving. 
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Bosman van Bosman: Denk mee! 
Rutger Hagen 

 
Alle parken in Leiden krijgen eens in de 25 jaar een opknapbeurt en volgend 
jaar is het Bos van Bosman aan de beurt. In haar lange historie heeft het bos 
al heel wat metamorfoses ondergaan. De landbouwgronden op deze plek 
werden ín 1917 aangekocht door Aleidus Bosman; een rijk industrieel. Achter 
zijn villa Nieuweroord liet hij door de bekende landschapsarchitect Leonard 
Springer een wandelbos aanleggen met vijvers, plantenkassen en een 
boomgaard. Jan Wolkers omschreef het in zijn boek Terug naar Oegstgeest als 
een ‘land van melk en honing’. Als 15 jarige jongen werkte Wolkers kort voor 
de Tweede Wereldoorlog als een hulpje van de tuinman. Na de dood van 
Bosman in 1958 is het terrein door de gemeente aangekocht die de villa sloopte 
in 1967 en een zusterflat neerzette en de ‘achtertuin’ een openbaar park werd. 
Ook het park heeft wel wat veranderingen ondergaan. In oktober 1999 schrijft 
Sytske Looijen in de Praatvogel over plannen om het Bos van Bosman weer 
terug te brengen tot het oorspronkelijke Springerontwerp: 
 
‘Van zijn kant heeft de heer Bollen (afdeling Groen van de gemeente) de 
gemeenteplannen toegelicht. Daaruit blijkt onder meer dat in navolging van het 
Springer-ontwerp de sloten weer onderling verbonden worden, hetgeen de 
waterhuishouding moet verbeteren. Daarnaast komt ook de noodzakelijke 
uitdunning her en der van de begroeiing het waterleven (vissen, vogels) ten 
goede. De bedoeling is dat het bos op enkele plekken ‘ruig’ blijft, met de nodige 
onderbegroeiing, en op andere plekken wat opener, hetgeen ook de veiligheid 
zou bevorderen’.   
 
Inmiddels zijn we alweer een kwart eeuw verder en is er met de komst van het 
appartementencomplex Nieweroord en de bouw van steeds meer 
(studenten)woningen in het Bioscience park het nodige aan het gebruik van het 
park veranderd. Steeds vaker zie je mensen van de zon genieten, een ommetje 
maken of de hond uitlaten. Om te zorgen dat het park klaar wordt gemaakt 
voor de toekomst is de gemeente een participatietraject gestart. Op 9 april was 
er een inloopbijeenkomst waarbij wensen werden geïnventariseerd. De 
gemeente heeft vier overkoepelende doelstellingen voor het park: 
 

• Versterken biodiversiteit, ecologie, water, klimaatadaptatie en 
toegankelijkheid 

• Het behouden van het bosachtig karakter van het park 
• Het park Bos van Bosman met logische looproutes verbinden met de 

omliggende parken. 
• Opstellen van een beheerplan waarin staat hoe in de toekomst het park 

wordt beheerd  

Op basis van deze uitgangspunten en de input van de bijeenkomst is de 
volgende schets gemaakt: 
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De gemeente heeft zelf ook een aantal vragen geformuleerd waar zij graag 
antwoord op wil: 
 
Ecologisch Beheer 

1. Het Bos van Bosman wordt opgedeeld in vakken die om de beurt gedund 
worden. Heeft u een voorstel hoe we het bos zouden kunnen opdelen in 
vakken? 

2. Ziet u graag veel, gemiddeld of weinig ruimte voor verwijderde bomen in 
het bos? 

Veelzijdig Bos 
3. Met de ontwikkeling van de zoomlaag tussen gras en bos ontstaat een 

geleidelijke opbouw van het bos. Ziet u hier liever de nadruk liggen op 
hoge beplanting, lage beplanting of kruiden? (u kunt ook soorten 
noemen) 

4. Welke (inheemse)soorten mist u in het park en zou u meer willen zien. 
En welke soorten zijn overheersend in het park en zouden actief beheerd 
of bestreden moeten worden? 

5. Voor welke dieren moet het park een aantrekkelijk leefgebied zijn/worden 
en heeft u eventueel suggesties hoe we dit kunnen verbeteren? 

Inrichting Bos 
6. Hoe ziet u graag de oversteek over het water bij het nieuw te maken 

avontuurlijke Springerpad? Met een boomstam, stapstenen, vlonder of 
heeft u een ander idee? 

7. Vindt u een fontein in de vijver een goed idee? 
8. Vindt u deze locatie een goede voor een extra bank. Mist u locaties voor 

een bankje in het park en zo ja waar? 
9. Hoe ziet u het liefst de ingangen verfraaid? 
10. Hoe kan het Bos van Bosman op een logische manier worden 

verbonden met het Schilperoortpark? 

Daarnaast kunt u ook op allerlei andere facetten van het plan commentaar 
geven. 
 
U kunt nog reageren op het plan tot 10 juli op: 
 
https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/opknapbeurt-bos-van-bosman 
 
 

https://doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/opknapbeurt-bos-van-bosman
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Incluzio Leiden 
Jolanda Swart, Buurtcoach Team Noord en Boerhaave 

 
Incluzio Leiden is sinds 1 juli 2020 een van de drie 
aanbieders van het welzijnswerk in Leiden, samen 
met BuZz en Sol. Incluzio Leiden is verantwoordelijk 
voor het thema Samen Meedoen, BuZz is dat voor 
het thema Basiskracht, Sol houdt zich bezig met het 
thema Opgroeien, specifiek gericht op jeugdigen en 
hun ouders. 
Incluzio staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om 
dat te bereiken, ondersteunen wij mensen die daarbij hulp nodig hebben, zodat 
zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. We staan 
midden in de buurt. We bieden hulp en dienstverlening in leven, werken en 
wonen. We zijn een organisatie waarin buurtbewoners met verschillende 
professionals samenwerken aan een betere buurt.  Onze basis is in de buurt en 
ons doel is om van elke buurt een betere buurt te maken. Onze doelstellingen  
zijn: faciliteren van ontmoetingen, mantelzorgondersteuning, eenzaamheid 
verminderen, vrijwilligersondersteuning, laagdrempelige vormen van 
dagopvang, afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en vitaliteit en bewegen 
stimuleren. 
In Leiden werken wij vanuit 7 wijkteams en 3 buurtontmoetingsplekken. 
Elk team is als volgt samengesteld; Een Sociaal beheerder, een Buurtcoach, 
een Vrijwilligerscoach, een Seniorencoach, een Mantelzorgcoach en een 
Buurtsportcoach. De Huizen van de Buurt van waaruit wij werken bieden allerlei 
activiteiten, dienstverlening en ondersteuning. Zo zijn er beweeglessen (zowel 
binnen als buiten), kun je koffie drinken bij inloopochtenden, kun je creatief 
bezig zijn, ontmoet je anderen bij ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers, 
vindt je vrijwilligerswerk of eet je bijvoorbeeld mee met een ontbijt of lunch. 
Senioren kunnen voor allerlei vragen en ondersteuning terecht bij de 
Seniorencoach.  Heeft u een idee voor de buurt? De Buurtcoach kan u daarbij 
ondersteunen. Daarnaast hebben we inloopspreekuren. Onder de mooie 
noemer  “Een Goede Buur” bieden wij op drie momenten in de week hulp bij 
het lezen van brieven, invullen van formulieren, hulp bij het bellen met 
instanties etc.  Verder zijn we een erkend werk-leerbedrijf dus werken we 
samen met studenten van met MBO en het HBO/Universiteit. 
 
Geen vraag is ons te gek. Wilt u iets weten, heeft u iets te delen, zoekt u 
ondersteuning of heeft u iets te bieden, neem gerust contact met ons op.  
 
Tot slot: de Vogelwijk valt onder ons team, Team Noord en Boerhaave. Onze 
thuishaven is Huis van de Buurt de Kooi, Driftstraat 49. Verder van de Vogelwijk 
kan bijna niet. Maar dat wil niet zeggen dat wij er juist ook voor uw wijk zijn. 
We voelen ons overal thuis dus u kunt ons zo maar tegenkomen in de wijk. En 
ziet u ons, niet maar wilt u dat wel? Dan zijn wij telefonisch of via de mail 
bereikbaar. Onze gegevens zijn te vinden op de website van Incluzio Leiden: 
www.incluzioleiden.nl 
Namens ons hele team, tot ziens in de wijk!

http://www.incluzioleiden.nl/
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Vogelwijk helpt 
Rosanne Snieders 

 
De Vogelwijk helpt Oekraïense vluchtelingen 
Wellicht hebben jullie het al op Nextdoor gelelzen of van een wijkgenoot 
gehoord: de Vogelwijk helpt Oekraïense vluchtelingen. Dit doen we in 
samenwerking met de Raadsherenbuurt, het Houtkwartier en Incluzio*;  “Het 
collectief Buren voor Oekraïense Buren” genoemd. 
 
De gemeente Leiden vangt ongeveer 300 vluchtelingen op uit Oekraïne. Deze 
vluchtelingen verblijven in opvanglocaties of bij gastgezinnen. Incluzio Leiden 
is door de gemeente gevraagd om samen met een aantal andere partijen de 
opvang voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. 
 
Een van de locaties is op de Houtlaan, waar de vluchtelingenop donderdag 9 
juni zijn aangekomen. Op deze en op de andere locatie (Schipholweg) hebben 
de Vogelwijk, het Houtkwartier en de Raadsherenbuurt Incluzio kunnen helpen 
met fietsen en bijvoorbeeld spullen 
voor drie zwangere Oekraïense 
vrouwen, zoals commodes, kinder-
bedjes en dergelijke. Daarnaast zijn 
er al 115 fietsen geleverd! En er zijn 
nog steeds fietsen nodig.  
 
Op zondag 19 juni was er een 
creatieve middag voor Oekraïense 
kinderen en buurtkinderen. Op deze 
dag zijn canvassen beschilderd, om 
de gangen van de Houtlaanlocatie op 
te fleuren.  
 
Wil je op de hoogte worden gehouden? 
Wil je ook berichten ontvangen waarin om hulp wordt gevraagd? Meld je dan 
aan voor onze appgroep “Vogelwijk Helpt”**. In de Vogelwijk Helpt-appgroep 
plaatsen we gerichte oproepen als er spullen of vrijwilligers nodig zijn bij een 
activiteit.  
Stuur een Whatsapp bericht naar Arnold Oostveen om je aan te melden voor 
de app-groep: 06-46621743.  
 
 
*Incluzio organiseert zorg en voert deze uit op wijkniveau. De organisatie is 
ingericht om samen te werken en grensoverschrijdend te denken. Zie ook 
https://incluzio.nl/home 
**Alleen Arnold Oostveen en Rosanne Snieders kunnen berichten plaatsen in 
de app groep. Je telnummer is zichtbaar voor andere wijkgenoten in de groep. 
 
 

https://incluzio.nl/home
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Wist u dat... 
 de geplaatste Stolpersteine ons doen stilstaan dat er ook in de Vogelwijk 

verschrikkelijke dingen zijn gebeurd? 
 

 de Leidse stichting die de stenen heeft geplaatst volledig wordt gerund door 
vrijwilligers? 

 
 één zo’n Stolperstein wel € 150,- kost? 

 
 de stichting blij is met elke gift, en u deze kunt overmaken naar:      

IBAN NL33 INGB 0008 4019 54 ten name van Herdenking Jodenvervolging 
te Leiden? 

 
 de Nederlandse versie van het muurgedicht aan de entree in de Lijsterstraat 

is verdwenen na het overschilderen van de gevel? 
 
 het geen vrolijk gedicht is, maar gaat over de tijd die de dichter Pilinsky 

doorbracht in een concentratiekamp? 
 
 het Hongaarse origineel nog wel te vinden is aan de overzijde van de straat? 

 
 wij hopen dat het gedicht terugkomt? 
 
 u het gelukkig nu wel kunt lezen op de achterzijde van deze Praatvogel? 

 
 er ook een (onofficieel) muurgedicht te vinden is in de Merelstraat? 
 
 dat als u dat gedicht wilt spotten u wel op de Nachtegaallaan moet staan?  
 
 wij hopen met u het glas te heffen op het komende wijkfeest? 
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Agenda 

 
 3 september  Wijkfeest 
 26 oktober   Bos van Bosman schoonmaakactie 
 29 oktober   Halloween boswandeling 
 
 3 oktober  Deadline kopij Praatvogel 
 
3e donderdag van elke maand, koffieochtenden van het Vogelnetwerk in het 
Speeltuingebouw: vogelnetwerk@vogelwijk.nl 
 

Praatvogel Poëzie 
 

Feest van het Dieptepunt 
 
In de bloedige warmte van de kotten, 
wie durft nog te lezen? 
En wie durft 
in het splinterveld van de ondergaande zon, 
tijdens de vloed van de hemel en 
de eb van de aarde nog 
op reis te gaan, waar ook heen? 
 
Wie durft 
met de ogen dicht stil te houden op het dieptepunt, 
daar 
waar zich altijd nog weer 
een laatste wuiven voordoet, 
een dak, 
een beeldschoon gelaat of desnoods een hand, 
een hoofdknik, handgebaar? 
 
Wie durft zich met een 
gerust hart weg te laten zinken in 
de droom die over het bittere leed der kinderjaren heenspoelt 
en de zee als een 
handkom water naar je gezicht tilt? 
 
© János Pilinsky 
Vertaald door Erika Dedinsky 
 

 
Laatste nieuws van het Wijkcomité en Vogelwijk Energiezuinig ontvangen? 
Wij houden jullie via de digitale nieuwsbrief op de hoogte van belangrijk nieuws, 
wetenswaardigheden, leuke en interessante activiteiten in de wijk.  
Abonneer door je emailadres door te geven aan secretaris@vogelwijk.nl 
Je emailadres wordt alleen voor de digitale nieuwsbrief gebruikt. Je kunt je 
abonnement op ieder moment weer opzeggen 

 

mailto:vogelnetwerk@vogelwijk.nl
mailto:secretaris@vogelwijk.nl

