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N I E U W S B R I E F
STICHTING WIJKCOMITÉ VOGELWIJK

Via deze nieuwsbrief houdt het Wijkcomité Vogelwijk de

bewoners op de hoogte van belangrijk wijkgerelateerd nieuws,

leuke en interessante activiteiten in de wijk en andere

wetenswaardigheden. 
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september 2022

Samenstelling en redactie: 

Joke Ouwehand | Rosanne Snieders

Klik hier om je aan te melden voor

deze Nieuwsbrief. 

We gebruiken je persoonsgegevens

uitsluitend voor de nieuwsbrieven

van het Wijkcomité en Vogelwijk

Energiezuinig. 

Je kunt content voor de nieuwsbrief

aanleveren, maar beslissingen over

het plaatsen daarvan zijn

voorbehouden aan de redactie.

HULP GEZOCHT in de herfstvakantie

In de herfstvakantie organiseren we de opruimactie in het Bos van Bosman en de Halloween griezelspeurtocht. Deze activiteiten zijn alleen mogelijk
dankzij de grote inzet van wijkgenoten, die het leuk vinden om bijvoorbeeld pannenkoeken te bakken, of zich als griezel te verkleden. We hopen dat
jullie je ook dit jaar weer aanmelden om te helpen deze activiteiten tot een groot succes te maken!  
Hieronder vind je meer informatie over deze twee activiteiten. Alvast heel hartelijk dank!

Bos van Bosman opruimactie

Wanneer: woensdag 26 oktober van 10.00 tot 13.00 uur

Waar: verzamelen bij de Totempaal op het centrale veld

Het wijkcomité organiseert ieder jaar op woensdag in de herfstvakantie een opruimactie in
het Bos van Bosman. Kinderen die in de Vogelwijk wonen, hun familie en vriendjes helpen
dan mee met het opruimen van achtergebleven afval. 
We doen dat samen met de gemeente Leiden, die zorgt voor prikkers, bezems en
veegwagens. Net zoals vorig jaar kan er zeer waarschijnlijk weer een ritje worden gemaakt
in de veegwagen. Daarna gaan we lekker pannenkoeken eten bij de speeltuin
‘Vogelenwijk’. Alle kinderen en ouders zijn welkom op woensdag 26 oktober! 

Wil je mee helpen?  
We zoeken nog een wijkgenoot om samen met Thera, Rosanne en Marianne deze activiteit
te organiseren. Het organiseren zelf is in een paar uurtjes gedaan; het belangrijkste is dat je
op de dag zelf aanwezig bent. Vind je het leuk om mee te helpen met deze activiteit? Laat
het ons weten!   

Ben jij een kei in pannenkoeken bakken?  
We zoeken vrijwilligers om pannenkoeken te bakken voor de kinderen die meedoen aan de opruimactie. Vind je het leuk om woensdagochtend wat
pannenkoeken te bakken, laat het ons weten! We hebben ongeveer 100 pannenkoeken nodig. Kosten worden natuurlijk vergoed. De pannenkoeken
kunnen tussen 10.45 en 11.15 uur in de speeltuin worden afgegeven. 

Mail naar activiteiten@vogelwijk.nl of bel/app naar Rosanne 06 44921244
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Halloween - lekker griezelen!

Wanneer: zaterdagavond 29 oktober rond 18.45 uur 

Waar: Bos van Bosman

Op zaterdagavond 29 oktober willen we Halloween in onze wijk vieren met een
griezelspeurtocht, gevolgd door ‘trick or treat’. Rond kwart voor zeven is het al flink donker in
het Bos van Bosman en beginnen de eerste kinderen aan de speurtocht. Een uur lang is het
Bos van Bosman het toneel van enge spoken, heksen en andere griezelige karakters. Durven
de kinderen met spoken te dansen en wormen te eten? 
  
Eerst griezelen, dan 'trick or treat' 
Als de kinderen deze griezeltocht hebben doorstaan, gaan ze de huizen in de wijk langs voor
‘trick or treat’. Huizen die meedoen, kunnen een pompoen of kaarsje buiten zetten, zodat de
kinderen weten dat ze kunnen aanbellen. Een ‘griezelige’ versiering maakt het helemaal af. 
  
Wil je helpen om de griezelspeurtocht een groot succes te maken? 
We hebben zeker acht mensen nodig om verkleed in het bos te staan. Het is ook leuk om dat
met zijn tweeën te doen. 

Je kunt je aanmelden bij Michelle en Anita: secretaris@vogelwijk.nl / 06-22251454.

Boekje: "De Vogelwijk, geschiedenis van een Leidse buurt"

Een ‘nieuw’ boek over de wijk 
De Vogelwijk bestaat honderd jaar en het Wijkcomité vond dit een mooie gelegenheid om de geschiedenis van onze wijk weer eens tegen het licht te
houden. Er is het afgelopen decennium namelijk nogal wat veranderd in de wijk. Je hebt er al over kunnen lezen in de juli-editie van de Praatvogel. 
Drie wijkbewoners, Mark Peerdeman, Hans Dirken en Cees Meijer, gaan ervoor zorgen dat een (grotendeels) herschreven versie van het tien jaar
geleden verschenen boek eind dit jaar 'onder de kerstboom' ligt. Alle bewoners van de Vogelwijk ontvangen een gratis exemplaar in de bus,  

Hoe ver staan we nu 
De teksten zijn vrijwel klaar en de redactie is nu bezig met het fijnslijpen en het checken van feiten. Verder wordt er nog gezocht naar rechtenvrije
foto’s, of worden er nieuwe foto’s gemaakt. Want het boekje is straks niet alleen leuk om te lezen, maar er komen ook heel veel illustraties in.
Binnenkort gaat Joke Ouwehand aan de slag met de vormgeving en kan het daarna naar de drukker. 

Crowdfunding 
We zijn heel erg blij met de financiële bijdragen van wijkbewoners aan het boek tot nu toe en we hebben al verschillende sponsoren gevonden. Maar
mede door de stijgende (papier)prijzen kunnen we nog wat geld gebruiken. Daarom is er een crowdfunding-actie gestart, die nog altijd onverminderd
doorgaat. Een vrijwillige bijdrage aan dit boekje is nog steeds welkom, want deze ‘’geschiedenis van een Leidse buurt’ mag niet ontbreken in de
boekenkast van iedere wijkbewoner. Meedoen kan heel eenvoudig op twee manieren, zie hieronder. 
Alvast dank voor jullie bijdragen aan dit cadeautje voor de hele wijk!

1. scan de QR-code met de mobiel-bankierenapp van je bank, of
2. maak een bedrag over via een overschrijving, onder vermelding van:

Sfeerimpressie WIJKFEEST | zaterdag 3 september

Zaterdag 3 september hadden we weer een geweldig wijkfeest op het centrale veld. Het was prachtig weer en met ruim 200 bezoekers was er een
mooie opkomst. 

mailto:secretaris@vogelwijk.nl


Activiteiten 
Er waren allerlei activiteiten voor jong en oud, groot en klein, zoals schminken, de traditionele estafetteloop,
schaken en knutselen. De speeltuin had gezorgd voor een groot springkussen voor de kleintjes. 
De bewoners van Nieuweroord hadden een eigen kraam, waar zij vertelden over hun duurzame
appartementencomplex. Iedereen die dat wilde, kon een kijkje nemen in het gebouw en een appartement
bezoeken. De bewoners hebben hun Nieuweroord-lied ten gehore gebracht.

Bezoek wethouder 

We waren blij met de komst van Yvonne van Delft, wethouder (o.m. energie) en loco-burgemeester, die veel belangstelling toonde voor alle activiteiten
en zelf ook actief meedeed. Zij gaf het startsein voor de traditionele estafetteloop.

Energiemarkt 
Er was veel belangstelling voor de kramen van de energiemarkt, waar ook bezoekers uit andere wijken op af zijn gekomen. De energiecoaches en
onze nieuwe wijkambassadeur konden veel vragen beantwoorden over energiebesparing en verduurzaming van de huizen. Ze hebben ook afspraken
voor energiebezoeken in hun agenda kunnen zetten. 

De energiekwis voor de jeugd was een groot succes, er waren dan ook mooie prijzen te winnen. Een aantal
eigen fantastische ideeën om energie te besparen: langer in bed blijven liggen, korter of om de dag douchen,
minder lang achter de computer, het licht uitdoen als je weg gaat. Een compliment voor de kennis van onze
jonge bewoners op het gebied van energie! Voor de allerkleinsten was er een grabbelton. 
De prijsvraag over het aantal zonnepanelen op de daken in de Vogelwijk is gewonnen door Anneloes uit de
Merelstraat. Zij zat het dichtste bij het totale aantal van 1.557 zonnepanelen. 
Er zijn ook veel goede ideeën ontvangen in de brievenbus van het
duurzame Vogelhuis, dat in de kraam was te bezichtigen. De winnaar

wordt binnenkort bekend gemaakt in de Praatvogel. 

Na afloop van alle activiteiten 
Aan het einde van de middag had iedereen inmiddels trek gekregen en kwamen er veel mensen af op de kramen
met het lekkere eten, dat door de wijkbewoners zelf was gemaakt. Onder het genot van een hapje, drankje en
lekkere muziek, was er volop gelegenheid om gezellig met elkaar te kletsen totdat de zon onderging. 
Complimenten voor de organisatie: de leden van het Wijkcomité, Vogelwijk Energiezuinig, Nieuweroord en de vele
vrijwilligers.

Een mooie traditie, die al tientallen jaren bestaat. Hopelijk volgend jaar weer! 

Kijk op onze website voor meer foto's.

Sinterklaasspeurtocht

Wanneer: 13 november tot en met 5 december 

Waar: langs verschillende huizen in de Vogelwijk

Het duurt nog even, maar Sinterklaas zal zeker ook dit jaar weer in ons land komen! 
Er wordt weer een speurtocht uitgezet, waarbij kinderen letters kunnen verzamelen in de Vogelwijk. Elk huis
dat meedoet, hangt een letter op een zichtbare plek en versiert zijn huis met sinterklaasversiering. Kinderen
verzamelen de letters waar een zin van gevormd moet worden. 

Meedoen? 
Vind je het leuk om je huis te versieren en mee te doen aan de Sinterklaas speurtocht, stuur dan een mail naar
activiteiten@vogelwijk.nl  of app naar 06 44921244 (Rosanne Snieders) 
  

https://leiden.vogelwijk.nl/wp-admin/post.php?post=3166&action=edit
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Contact

Neem regelmatig een kijkje op onze website voor actuele informatie over de diverse activiteiten of ontwikkelingen in de Vogelwijk:
www.leiden.vogelwijk.nl 

Heb je een vraag of feedback over de nieuwsbrief? Mail dan naar communicatie@vogelwijk.nl
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