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Beste Buurtvogels, 
De Redactie 

Kerst en Nieuwjaar staan voor de deur, en het vriest 

warempel een beetje. Eindelijk dan toch. Aan de dikke 

knoppen te zien rekenden de bomen al op de lente. Maar 

de winter is jong, de schaatsen kunnen uit het vet.  

Met het nieuwe jaar komen er ook nieuwe gezichten in 

het wijkcomité en verdwijnen enkele ‘oudgedienden’. Noor Engbers 

en Jan Ter Horst zijn de nieuwe bestuursleden; zij stellen zich voor in 

deze Praatvogel. Van harte welkom! 

Bert Buisman, Sytske Looijen en Hans Weeda stappen op. Bert heeft 

zich onder meer bezig gehouden met problemen rondom het Anna-

terrein en is ook steeds actief op het wijkfeest. Hij heeft altijd een hele 

eigen inbreng gehad in het comité. Sytske was onder andere betrokken 

bij de plannen voor het Bos van Bosman en bij de Praatvogel. De 

samenstelling van onze wijkkrant wordt nu overgenomen door Jan Ter 

Horst.  

Hans Weeda heeft zich voor talloze zaken ingezet, waaronder de 

onderhandelingen over het bestemmingsplan voor Anna- en Pomona-

terrein. Hij fungeerde ook als coördinator tussen de wijkwerkgroepen 

en onderhield de contacten met het OC. Verder is hij een onvolprezen  

‘correspondent’ van de Praatvogel, en we hopen dat hij dit nog lang 

blijft. Hans, Bert, Sytske: dank voor jullie inzet! 

Het nieuwe jaar begint ook met de lang verwachte euro. We hebben 

hem vast allemaal al in huis, die Zalmkit. Maar wat te doen met het 

oude geld, al die overtollige guldens? Geef het aan een 

goed doel: het wijkcomité! Meer over dit en andere 

onderwerpen - wist u dat de verlichting in onze wijk écht 

te fel is? - in dit oudejaarsnummer.  

Rest ons iedereen, ‘oude’ en nieuwe bewoners, gezellige 

feestdagen en een voorspoedig 2002 toe te wensen.   
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Nieuwe leden van het wijkcomité 

Beste buurtgenoten, 

Mijn naam is Noor Engbers. Ik woon in de Roodborststraat op 

nummer 29, samen met mijn man, Michiel Tromm, en onze dochters 

Meike en Margot. Omdat Michiel en ik na onze studie aan de Leidse 

universiteit  in Alphen aan de Rijn respectievelijk Den Haag werk 

vonden, bleven wij in Leiden wonen. Dat lag immers mooi in het 

midden. We vonden in 1994 een huis in de Vogelwijk en hebben het 

in deze buurt steeds erg naar onze zin gehad.  

Toen de bebouwing van het Annapark actueel werd, heb ik me bij de 

in dat kader opgerichte (of was het gereactiveerde) werkgroep 

ruimtelijke ordening aangemeld. Inmiddels is die werkgroep 

omgevormd in een aantal (sub)werkgroepjes en ben ik betrokken bij 

de werkgroep verkeer en herinrichting Vogelwijk. En nu ben ik 

gevraagd voor het wijkcomité. Ik vind het erg leuk dat ik daarin, naast 

de ruimtelijkeordeningszaken ook betrokken zal zijn bij alle andere, 

serieuze en vrolijke zaken die Vogelwijk spelen.  

 

Jan ter Horst (37) woont op Lijsterstraat 2: ik woon in de Vogelwijk 

sinds 1994, ben getrouwd met Sabine en heb drie kinderen (Juul, 

Santje en Imme). Ik vind de Vogelwijk een prima wijk en zal me 

graag inzetten voor het wijkcomité.  

 

Jaarvergadering wijkcomité op 14 maart 

Noteer vast in uw agenda: 

Donderdag 14 maart 20.15 uur 

Jaarvergadering wijkcomité Vogelwijk 

Agenda en financiële verantwoording volgen. 
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Te felle lantaarns… en ander nieuws 
Ruud  Stam 

Over de inrichting van het Annaterrein hebben ver-

tegenwoordigers van de verschillende werkgroepen en 

het wijkcomité de afgelopen maanden weer uitvoerig 

met de gemeente gepraat. De onderhandelingen verlie-

pen vaak moeizaam, maar er zijn toch resultaten uit de 

bus gekomen die we hier kunnen presenteren. Daar-

naast kwam eind november ook nog een en ander ter sprake tijdens 

een voorlichtingsavond voor de nieuwe bewoners, waar ik als voor-

zitter van het wijkcomité ook voor was uitgenodigd. 

Ik haal een aantal punten naar voren: 

 Het verlichtingsniveau in de wijk blijkt te hoog te zijn en wordt in 

de komende tijd aangepast. Hopelijk kunnen we dan geen kranten 

meer lezen bij het licht van de straatlantaarns! Het heeft flink wat 

tijd en moeite gekost om duidelijkheid te krijgen over de juiste nor-

men. Op aandringen van de werkgroep verlichting en het wijkco-

mité heeft de gemeente uiteindelijk een onafhankelijk onderzoek 

laten doen, waaruit bleek dat het huidige verlichtingsniveau circa 

30 procent boven de norm ligt die vereist is voor woonwijken. 

 Het plantsoen wordt ingericht conform de wensen die in meerder-

heid uit de enquête naar voren kwamen. De heer Bollen van de 

afdeling Groen heeft in nauw overleg met de betreffende werk-

groep een ontwerp gemaakt voor een goed speelveld dat droog is en 

geen toestellen krijgt, wel mooie bomen en struiken, zichtlijnen en 

bloemrijk ingezaaide randen.  

 De inrichting van de nieuwe straten en de verlichtingsarmaturen 

(masten) zullen aansluiten bij wat we in het oude deel kennen. De 

straatstenen voor het nieuwe deel liggen ter bezichting bij Kees 

Post (op afspraak, tel. 515 77 83). Er komen bomen en ander groen.  

 De ecologische zone krijgt een langzaam aflopende verlaagde pas-

sage onder de brug door van het Zeehospitium naar de Mytyl-
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school. Het gaat om een slimme constructie die tevens mooi klinkt: 

er wordt een damwand geslagen tot op de kleilaag. Daarop komt 

een gebiedje dat bemaald wordt door middel van een pompje. Het 

pad kan daardoor verlaagd worden en blijft droog. De damwand is 

onzichtbaar. We hoeven niet te bukken en de passage zal begaan-

baar zijn voor rolstoelen, kinderwagens en  

diegenen die slecht ter been zijn. Over de 

nieuw aan te planten bomen, struiken en 

kruidlaag wordt nog overleg gepleegd met de 

betreffende werkgroep. 

 We krijgen ondergrondse containers voor glas en papier tegenover 

het einde van de Lijsterstraat.  

 Over herbestrating van de Leeuwerikstraat en het beter inrichten 

van de wijk als 30-kilometerzone lopen de onderhandelingen tussen 

gemeente en werkgroep nog en zijn de uitkomsten nog onzeker.  

Over deze plannen was inspraak beloofd. Echter door de tijdsdruk, om 

ervoor te zorgen dat de nieuwe bewoners tijdig een stoep voor hun 

deur krijgen, kon de gemeente een en ander niet meer aan de hele 

buurt voorleggen. Wij hebben toen zelf een noodprocedure bewan-

deld, en hebben u de gelegenheid gegeven de tekeningen in te zien en 

ons opmerkingen mee te geven in het weekeinde van 3 en 4 novem-

ber. Dank aan Kees Post voor het beschikbaar stellen van zijn huis 

voor deze noodprocedure. 

Over het hele inrichtingsplan, dus inclusief het Zeehospitium en de 

ecologische zone,  organiseert de gemeente in de loop van het voorjaar 

nog een inspraakavond. De inrichting van het Annaterrein is dan al 

afgekaart. 

Op 27 november was er de voorlichtingsavond voor de nieuwe bewo-

ners, georganiseerd door Proper Stok. Deze leken tevreden met wat 

wij voor ze hadden uitgebroed. Op die avond heb ik kort iets verteld 

over het wijkcomité. Velen hadden hun eerste Praatvogel – het 

jubileumnummer - al ontvangen en vonden dat erg leuk om te lezen. 
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OC Nieuweroord 
Ruud Stam 

Rondom  het asielzoekerseentrum is het rustig. Op 6 december is het 

maatregelenpakket (om het zo rustig te houden) in de overlegcom-

missie besproken. Ook stond het plan voor gebruik van de tennisbaan 

ter discussie. Waarschijnlijk kunnen in de toekomst de wijkbewoners 

tegen een zeer gematigde vergoeding en met een pasje ook van de 

tennisbaan gebruik kunnen maken. Verder stond de evaluatie van het 

convenant op de agenda. In de maand februari wordt naar verwachting 

een afsprakenkader ondertekend. 

Een droevig bericht 
Hans Weeda 

In de nacht van 3 op 4 november jl. is onze nog jonge wijkbewoner 

Strix aluco door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Zijn 

ouders woonden achter Vinkenstraat 12. Hun zoon had het ouderlijk 

huis nog niet zo lang geleden verlaten op zoek naar een eigen territoor 

in de buurt, zoals gebruikelijk bij bosuilen. 

Deze nachtvogels zijn vooral enkele uren na zonsondergang en enkele 

uren voor zonsopgang actief. Voor de jacht in het donker zijn deze 

dieren heel goed uitgerust. Zij hebben buitensporig grote ogen. Ook 

hun gehoor is bijzonder scherp en gespecialiseerd in het horen van fijn 

geritsel dat optreedt als een muis over de grond loopt. De oren zelf 

zijn verborgen achter de verenkrans om de ogen. 

Dankzij geluiddempers kunnen deze nachtjagers zich geluidloos 

vliegend met naar voren gerichte klauwen op hun prooi storten. Uilen 

hebben geen kiezen om het eten te vermalen. Onverteerbare voedsel-

resten worden in de vorm van braakballen uitgespuugd. Die 

braakballen leveren dan ook goede informatie over hun menu op. Dat 
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bestaat bepaald niet alleen uit muizen. Het menu bestaat onder meer 

uit zangvogels zoals de mussen maar ook uit roofvogels en dan vooral 

de jonge nestvogels, uit ratten, vleermuizen, slakken en grote kevers.  

Het is bekend dat de sterfte onder de jonge bosuilen het eerste jaar 

betrekkelijk hoog is en die sterfte treedt vooral in het najaar op. 

Onervarenheid met de gevaren in het terrein? Deze jonge bosuil had in 

ieder geval op de volkstuin zijn nek gebroken. 

Het stoffelijk  overschotje is vermaakt aan de wetenschap in Naturalis, 

het Naionaal Natuurhistorisch Museum. 

Daar is men juist bijzonder geïnteresseerd 

in de gewone Nederlandse vogels voor 

vergelijkend onderzoek over langere tijd. 

Zo zijn onlangs alle merels, die in de loop 

van 200 jaar in de collectie zijn 

terechtgekomen, nagemeten. Als u bij 

voorbeeld een gave dode mus in uw tuin of langs de weg vindt, denk 

dan aan Naturalis. Stop het dier in een plastic zakje in de vriezer. U 

kunt het later bij Naturalis afgeven ter attentie van Hein van Grouw 

(personeelsingang, Darwinweg 2). 

 

  

‘Geen wijkfeest zonder Toos en Jan!’ 

Dit is thema van een ingezonden brief, die de redactie gaarne 

publiceert: 

Het wijkfeest 

Bij deze wil ik iets kwijt over het wijkfeest van dit jaar. 

Ik vind dat Toos en Jan Beij uit de Merelstraat van iedereen een hele 

grote pluim moeten krijgen. Zonder deze mensen is er toch mooi geen 

wijkfeest. Zij doen bijna alles met z’n tweetjes. Twee weken voor het 

wijkfeest zijn zij al bezig om alles te regelen: de spelletjes, de 

ballonnen, de affiches enz. enz.. Niemand beseft dit maar ik vind het 
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heel bijzonder. Op de dag zelf zijn zij het die alles goed op een rijtje 

hebben. Zij beginnen op de dag van het feest al om 9.00 uur om alles 

klaar te zetten. Zij zijn het die het laatst naar huis gaan. Zij zijn het die 

prijzen verzamelen voor de loterij. Zij zijn het die de loten verkopen. 

Zij zijn het die de boodschappen doen. Zij zijn het die de koffie klaar 

hebben voor de 55-plussers. Zij zijn het die de loterij draaien. Zij zijn 

het die versieren en opruimen. Zo kan ik nog heel lang doorgaan. 

Natuurlijk wil ik de mensen niet vergeten die ook hun steentje 

bijdragen. Maar alles weer onder de leiding van Toos en Jan. 

Toos en Jan zetten ook de jeugd in voor hulp.  

Ik hoop dat iedereen in de wijk beseft dat wij als wijkbewoners geen 

wijkfeest hebben zonder Toos en Jan. 

Natuurlijk is het gezellig om met elkaar iets te drinken, eten en bij te 

kletsen over de vakantie. Je gaat om 18.00 uur naar de speeltuin, je 

koopt wat ‘vogels’ waarmee je een drankje koopt, wat eten en als je 

klaar bent, ga je weer naar huis. Het was gezellig, maar Toos en Jan 

weten wel beter! 

Mensen, ik hoop dat iedereen net als ik beseft dat we als wijk niet 

zonder Toos en Jan kunnen. 

Toos en Jan, bedankt!!! 

Ria van Haasteren, wijkbewoner 
 

Naschrift van het wijkcomité: het wijkcomité heeft aan deze lovende 

woorden niets toe te voegen. Het was weer een gezellig feest. Tegen 

de verwachtingen in bleef het zelfs grotendeels droog. Op de avond 
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zelf hebben wij stiekem Toos en Jan met een cadeautje bedankt voor 

alles wat ze elk jaar weer doen en dit jaar meer dan anders vanwege 

het 25-jarig bestaan van het wijkcomité.  

 

Schoonmaak Bos van Bosman 
Trudi Kraan 

Woensdag 24 oktober was weer de traditionele schoonmaak van het 

Bos van Bosman, ook dit keer samen met kinderen uit Nieuweroord. 

En onder belangstelling van een journalist en een fotograaf van het 

Leidsch Dagblad, getipt door ...?? 

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde actie: zeker 40 

kinderen haalden vele zakken met vuil op en andere troep, zoals 

fietswrakken, verlaten hutten, enzovoort.  

Ook het traditionele pannenkoeken eten in het Vogelnest was gezellig 

met vele grote en kleine mensen uit de buurt. 

Heel veel dank aan allen die hebben meegeholpen: de pannen-

koekenbakkers en -baksters, de heren van de sector wijkbeheer van de 

Dienst Milieu en Beheer en natuurlijk vooral aan alle kinderen en 

volwassenen die zo hard hebben gewerkt! 

Tot volgend jaar! 

 

Het volgend verslag verscheen in het Leidsch Dagblad. Er was ook 

een leuke foto bij, die we helaas niet kunnen reproduceren: 



 

 9 
 



 

 10 

 

Een acceptgiro in uw Praatvogel? 
Uw penningmeester 

Na drie jaar is het weer zover: het wijkcomité klopt bij u aan voor een 

extra financiële bijdrage. 

Van de gemeente ontvangen wij jaarlijks een subsidie van 1,50 per 

inwoner, het totale budget is circa 2.000,-. Dit blijkt elk jaar weer te 

weinig om de kosten van de Praatvogel, extra mailings, het wijkfeest, 

de jaarvergadering en andere bijkomende kosten te dekken.  

En hoewel ons het gerucht heeft bereikt dat het bedrag per inwoner 

iets zal stijgen met ingang van 2002, zijn de kosten van de boven-

genoemde zaken dermate gestegen in de afgelopen jaren, dat we toch 

extra geld nodig hebben.  

In 1998 heeft u met z’n allen ongeveer 3.000,- extra bijeen gebracht, 

daarmee konden we gedurende de afgelopen drie jaar steeds het tekort 

dekken. Maar nu zijn de reserves dermate geslonken, dat wij weer een 

beroep op u doen. 

Vul de acceptgiro in of gebruik uw girotel. Alle bedragen van groot 

tot klein zijn zeer welkom! 

Bij voorbaat heel hartelijk dank. 

Problemen met de bouwactiviteiten 

Wilt u problemen melden betreffende de bouwactiviteiten op het 

Annaterrein? Of heeft u last van de blèrende radio’s?  

Bel dan de aannemer, de heer Kastelein, op 348-50 20 04. Er is nu 

ook telefoon in de bouwkeet op het Annaterrein. Vaak is die 

aangesloten op een fax, maar als dhr. Kastelein in de buurt is 

antwoordt hij zelf.  Het nummer: 301 40 80.  
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Verslag van de werkgroep eco-zone 

Jeannette Matze 

Om wat inzicht te krijgen in de plannen voor de 

ecologische zone heeft de werkgroep eco-zone een 

lijstje met vragen voorgelegd aan de gemeente:  

 Wat zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de eco-zone 

 Is er al een beeld van de opbouw van de beplanting: boom, struik 

en kruidlaag 

 Hoe wordt de kruising eco-zone/ Mytylschool opgelost 

 Komt het plan nog in de inspraak en zo ja, wanneer. 

Over de kruising eco-zone/Mytylschool is inmiddels meer bekend 

geworden (zie verslag van Ruud Stam in deze Praatvogel). De heer 

Bollen van de afdeling Groen heeft deels antwoord gegeven op andere 

vragen:  

Het uitgangspunt van de gemeente is, dat de bestaande beplanting 

zoveel mogelijk blijft staan en daarop alleen onderhoud wordt 

gepleegd. Experts hebben uitgelegd, dat voor goed onderhoud de oude 

begroeiing goed aangepakt moet worden. Overwogen wordt toch wat 

oud groen te laten staan voor het uitzicht. 

De plannen komen samen met andere deelplannen in de inspraak. 

De werkgroep heeft graag versterking, alleen nú hebben we een kans 

om invloed uit te oefenen. (tel. 5173645) 
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Speeltuinnieuws voor het jaar 2002 
John van Haasteren  

Wat gaat de tijd toch snel! Alweer een speeltuinjaar 

voorbij. Voordat we een vooruitziende ‘blik werpen’ 

in het jaar 2002, nog even een kleine terugblik naar 

het afgelopen jaar. 

Het was een feestelijk jaar. Op zaterdag 19 mei jl. 

vierden we ons 55-jarig jubileum met de volgende 

activiteiten: 

 Een geweldig optreden van de clown Hoky Poky. Naast allerlei 

clownsacts was er een poppenkastvoorstelling en ter afsluiting 

gegoochel met ballonnen. De kinderen genoten met volle teugen. 

 Aansluitend was er een drukbezochte receptie waarbij de renovatie-

plannen kort gepresenteerd werden, er op grootscherm naar oude 

filmopnames gekeken kon worden. En natuurlijk was er voor een 

drankje en hapje gezorgd. Met andere woorden, er was ook aan de 

volwassen speeltuinfan gedacht. Een aantal andere uitblinkers 

waren: de grote speeltuinshow (ook de kinderen van ‘Nieuweroord’ 

lieten zich niet onbetuigd), het dagje uit naar Linnaeushof en 

natuurlijk het kampeerweekend met het thema ‘China’.  

 En dat Els van der Peet ( speeltuinleidster)  van een 

gezonde baby, nl. Lars beviel, maakte het feest 

compleet. De vervanging van Els verliep 

voorspoedig en aan het einde van de zomervakantie 

konden we Els weer gezond en wel terug in de 

speeltuin begroeten. 

Wat zijn de plannen voor het jaar 2002? Niet verder vertellen maar: 

 De traditionele activiteiten zoals de kinderrommelmarkt, het 

verkleedfeest, de grote speeltuinshow, de skeelertocht, een dagje 

uit naar een pretpark en natuurlijk het klapstuk het kam-

peerweekend enz. zullen allemaal weer in het jaarprogramma 

worden opgenomen. 
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 We willen op een aantal zaterdagmiddagen in samenwerking 

met O.C. Nieuweroord culturele activiteiten voor de kinderen 

organiseren. We denken aan dans- theater en muziekvoorstel-

lingen met een workshopachtig karakter. 

 We zijn druk bezig om i.p.v. het jaarboekje een kalender uit te 

geven, waarin naast algemene informatie de planning van activi-

teiten incl. foto’s geplaatst zullen worden. 

In deze kalender kunt u ook de activiteitenplanning van OC Nieuw-

eroord, het wijkcomité en de data voor het klaverjassen vinden. Het 

wordt eigenlijk een wijkkalender, zodat u echt in 2002 niets hoeft te 

missen. U kunt begin januari in de speeltuin, tegen een redelijke 

vergoeding, in het bezit van deze unieke kalender komen. Haast u, 

want wie het eerst komt … 

Als u nog meer te weten wilt komen over het speeltuinwerk, 

verwijs ik u naar de algemene ledenvergadering van zaterdag 23 

maart 2002 a.s. Vanaf 11.00 u. bent u van harte welkom. 

Natuurlijk hopen wij ook in 2002 op uw enthousiaste medewerking 

te mogen rekenen, zodat het wederom voor de kinderen een heerlijk 

speeltuinjaar zal worden. Tot ziens in de speeltuin! 

Tot slot wenst het bestuur van de speeltuin alle wijkbewoners een 

gezond en gelukkig 2002 toe. 
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Van de Mytylschool ontvingen we het volgende bericht. De bijgaande 

foto’s konden wij helaas niet overnemen.  

 

LEERLINGEN ONTHULLEN NIEUWE NAAM 

Gefuseerde Vierbot en Mytylschool Leiden gaan verder als 

Mytylschool De Thermiek 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de reeds gefuseerde 

Mytyl/Tyltylschool De Vierbot en Mytylschool Leiden verder onder 

één naam: "Mytylschool De Thermiek". 

De Thermiek blijft nog op twee locaties tot de nieuwbouw aan de 

Blauwe Vogelweg in Leiden betrokken wordt: locatie Leiden 

(Mytylafdeling) en locatie Katwijk met een Mytyl/Tyltyl-afdeling en 

een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) afdeling. 

Op maandag 3 september, de eerste schooldag, arriveerde om 11.00 

uur een afvaardiging van leerlingen uit Leiden in Katwijk om daar op 

feestelijke wijze de nieuwe naam te onthullen. Tijdens de onthulling 

zongen leerlingen en leerkrachten een speciaal voor deze gelegenheid 

gemaakt lied. Vervolgens gingen enkele leerlingen uit Katwijk mee 

om het bord met de nieuwe naam in Leiden te overhandigen. Ook daar 

werd de onthulling muzikaal begeleid. 

Thermiek is een term uit de zweefvliegsport en staat voor "opstijgende 

luchtstroom door ongelijke verwarming van de lucht". Vogels, maar 

ook zweefvliegers, maken bier gebruik van om hoogte te krijgen of 

lang in de lucht te blijven en verder te komen. 

Met enige symboliek kan gezegd worden dat de school zich als 

doelstelling heeft gesteld "leerlingen omhoog te helpen om verder te 

komen". 
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Wist U dat… 
Nel van de Steen 

 ons ijsvogeltje tegen het bushuisje op de Wassenaarseweg is 

gevlogen en dood ter aarde is neer gestort? 

 er daarna nog een ijsvogel is gezien? 

 de ganzen die vorig jaar nog met twaalf hier waren, nu veel 

talrijker zijn terug gekomen in het weiland aan de 

Nachtegaallaan? 

 er nog één plaatsje vrij is op de yoga op woensdag van 

19.30-20.30 uur? Inlichtingen bij mw. Teske, 

Leeuwerikstraat 47. 

 Hoort u de halsbandparkieten en ziet u ze ook? Ze maken 

ook dankbaar gebruik van de opgehangen nootjes. 

Ik wens u vredige en prettige Kerstdagen en een voorspoedig 

2001. 
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Ook nog steeds water in de kruipruimte, 

ondanks de drainage? 

 

Onze kruipruimte is 85 cm diep, de gemeente draagt zorg voor 

droge kruipruimtes tot 70 cm onder straatniveau. Zelf moeten we 

dus zorgen dat onze kruipruimte minder diep wordt. 

Wij gaan dit doen d.m.v. een schelpenlaag van 35 cm in de 

kruipruimte. Voordeel van deze methode is, dat de 

schelpenlaag meteen ook isolerend werkt. 

Deze schelpenlaag kost 2.000,- 

Wie doet er mee en profiteert dan mee van de korting? 

(onze offerte is tot 1 januari 2002 geldig, dus reageer snel) 

Voor meer info: 

Roodborststraat 38 

Tel. 5173645 

 

 


