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Beste Buurtvogels 
Ruud Stam 

De zomer twijfelt nog, maar de vogels hebben al begrepen dat de 

langste dag geweest is. Bij het krieken van de dag beginnen ze nog te 

zingen maar het lijkt wel of ze al snel verveeld hun snavel houden. Zo 

van dat hoeft toch nu niet meer.  

Ik herken dat. Soms bekruipt mij ook het gevoel hoe fijn het is eens 

een tijdje mijn snavel te mogen houden. En daar is dan die aarzelende 

zomer weer heel geschikt voor. Zijn wij als bestuur nu op reces? Ja en 

nee. Gelukkig gaan een aantal dingen goed en zijn er geen brandende 

zaken zoals vorig jaar toen de overlast rond het asielzoekerscentrum 

uit de hand liep. Maar er is wel wat nieuws. Het ziet er naar uit dat op 

( zeer ) bescheiden schaal gebruik gemaakt kan gaan worden van de 

tennisbaan bij Nieuweroord. Daar moeten we deze zomer aan 

doorwerken zodat in het najaar de eerste ballen geslagen kunnen 

worden. Tot die tijd is de baan helaas nog gesloten en worden illegale 

spelers verwijderd. Immers eerst moet alles goed geregeld zijn met de 

eigenaar en de huurder van de baan. Dus moet ik mijn snavel deze 

zomer toch nog wat gebruiken, maar ik denk dat ik die vogels maar na 

doe en hem ook weer snel dicht doe. 

Na de zomer krijgt u te horen hoe u eventueel van de beperkte 

faciliteiten van de tennisbaan gebruik kunt maken. 

 

Na het wijkfeest gaat het weer echt beginnen. Er komt dan de (veel te) 

lang verwachte avond voor alle bewoners van de Vogelwijk over de 

inrichting van de wijk. Het meeste weten we al maar het is toch goed 

als we nog wat kunnen zeggen over kleinere storende zaken. Ook gaat 

de renovatie van het Bos van Bosman in het najaar van start. Daar zal 

vanuit de wijk de vinger aan de pols gehouden moeten worden.  

Daarover moeten we afspraken maken met de ecologische werkgroep 

die nu veel bijgedragen heeft aan de plannen voor de ecologische 

zone.  
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Wat het OC (Opvangcentrum) betreft gaat er het een en ander 

veranderen als het een AZC (Asielzoekerscentrum) wordt. Uit wat ons 

tot nu toe verteld is, lijkt het er voor de buurt niet slechter op te 

worden. U heeft hier van het COA een brief over gehad. Toch hebben 

wij in de overlegcommissie de toezegging binnen gehaald van de 

gemeente dat er, voordat de Gemeenteraad  er over gaat besluiten, een 

voorlichtingsavond komt waar ruim de gelegenheid wordt geboden 

om al onze vragen en problemen naar voren te brengen. De 

bestuurders kunnen zo kennis nemen van de gevoelens in de wijk 

voordat zij moeten besluiten.  

Wij wensen alle trekvogels een  zonnige en uitbundige zomervakantie 

en een behouden terugkeer op het nest. 

Ruud Stam. 
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Kampeerweekend 2002    Hokus Pokus Hekserijen 

Noor Engbers 

Het is al weer voorbij, een van de grootste, zo niet de allergrootste 

gebeurtenis van het jaar in de Vogelwijk. Het kampeerweekend! Onze 

Meike is sinds het vorige kampeerweekend zes geworden. Zij mocht 

dus meedoen dit jaar, en dat gaf  Michiel, Margot en mij de kans  het 

fenomeen van wat dichterbij te bekijken.  

Het kampeerweekend stond dit jaar in het teken van Hokus Pokus 

Hekserijen En dat was te zien zodra je het hek door kwam.  

Het speeltuinterrein was versierd 

met spinnen in meer dan manshoge 

spinnenwebben,slierten 

vleermuizen, ik heb Zwijnestein 

ontdekt en zelfs een heuse draak.  

De organisatoren en al hun hulpjes 

waren onherkenbaar verkleed als 

heks of als andersoortig betoverend 

wezen. En de deelnemers, 125 

kinderen tussen de 6 en de 12 jaar 

uit de Vogelwijk en de verre omstreken naar het kampeerweekend 

waren gekomen, hadden al evenzeer hun best gedaan om zich hokus 

pokus te verkleden. Wij ouders mochten ons tijdens het opzetten van 

de tenten nog heel eventjes met onze kinderen bemoeien, maar daarna 

werden we resoluut het terrein afgezet. Wat er zich verder heeft 

afgespeeld tijdens het kampeer weekend heb ik uit de verhalen… 

 

Duidelijk is dat er tijdens het kampeerweekend geen tijd is om je te 

vervelen. Zodra de ouders het veld hadden geruimd zijn de kinderen 

aan het knutselen geslagen. De resultaten:  beschilderde t-shirts, 

griezelkaarten, toverstafjes en lugubere nepogen mochten de volgende 

dag mee naar huis.  
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Na de groepsfoto, die inmiddels, met een heleboel andere foto’s op de 

website van de Vogelwijk staat ( www.vogelwijk.nl ) werd er 

gebarbecued. Na het eten werd er ontspannen wat getrommeld, onder 

leiding van een professionele percussionist. Daarna werden als eerste 

de kleintjes, van 6 en 7 jaar op pad gestuurd voor een echte 

fotospeurtocht. Niet lang daarna mocht de middengroepvertrekken om 

te griezelen tijdens de speurtocht die speciaal voor hen was uitgezet en 

nog weer veel later gingen de groten op stap voor een heus nachtspel.  

De avondlijke tochten werden afgesloten met een echt vuurwerk waar 

ik, als ontheemde ouder, vanuit mijn slaapkamerraam toch nog wel 

een beetje van heb kunnen genieten. Laat is het in ieder geval 

geworden, die zaterdag. Meike vertelde na afloop vol trots dat ze net 

zo laat als de buurvrouw Sijtje naar bed is gegaan. 

Vanaf een uur of zes schijnt er langzaamaan weer leven op het 

kampeerterrein gekomen te zijn. Ochtendgymnastiek en een gezond 

ontbijt gaf het jonge volk weer voldoende kracht voor de volgende 

onderdelen van het programma.Terwijl de jongste kinderen zich 

vermaakten met het optreden van de clown Hokie Pokie, streed de 

middelste groep vurig de Toverstrijd. Vermeldenswaard is dat de 

meiden als winnaar uit de strijd kwamen, met name omdat ze zo 

geweldig hadden samengewerkt bij het ‘muurtje bouwen van blauwe 

emmers’. De allergrootsten hebben de frisse zeewind getrotseerd en 

het strand onveilig gemaakt. 

Met een warme lunch van friet, worst, heksensaus en een ijsje toe kon 

iedereen weer op krachten komen.  

En toen was het kampeerweekend 2002 al weer afgelopen. Meike en 

haar vriendinnen hebben het geweldig gehad. Ze hebben hun ouders 

niet gemist. Da’s pijnlijk voor ons, maar van de andere kant ook wel 

weer hoopgevend.                                                                                           

Toos, Jan, Els, Sabine, Ria, Danielle, Guus, Bernarda en al jullie 

hulpen, dank je wel voor een geweldig kampeerweekend. We kijken al 

weer uit naar volgend jaar. 

http://www.vogelwijk.nl/
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Ecologische verbindingszone van Blauwe Vogelweg 

tot Nachtegaallaan 

Ans Hendrikse 

 

De werkgroep ecozone is zeer actief 

geweest. Helaas is er ook veel tijd 

gestopt in contacten met de gemeente 

over slechte informatievoorziening en 

niet nagekomen toezeggingen.  

Inrichting Over de inrichting van de 

ecozone tussen Blauwe Vogelweg en 

Nachtegaallaan is inmiddels 

duidelijkheid en wat ons betreft 

grotendeels overeenstemming. Het 

karakter van de zone wordt bosachtig, 

daarbij zal het Rijnlands Zeehospitium 

achter bomen en struweel worden 

“verstopt”. Bij de Nachtegaallaan wordt de sloot verbreed en een 

natuurvriendelijke oever aangelegd. Deze plek die “in het zicht‟ ligt, is 

bedoeld als educatieve plek waar je kikkervisjes kunt vangen en 

schaatsenrijdertjes kunt bestuderen. De aanplant zal zo veel mogelijk 

bestaan uit soorten die in dit gebied thuishoren.  

Bedreiging De belangrijkste bedreiging van de ecozone vormt de 

verbouw van de Mytylschool. Overleg heeft in ieder geval 

geresulteerd in het sparen van een stukje bos, omdat de sloot die in het 

verlengde van de Vinkenstraat loopt niet met een lus wordt 

doorgetrokken. Maar nog steeds moet er bos verdwijnen voor de 

aanbouw van 4 lokalen. Ook is er een verbindingsgang naar het 

Zeehospitium die, ongeveer 80 cm boven maaiveld en met een lengte 

van ca 45 m, letterlijk als vullend bouwwerk een barricade vormt in de 

ecozone. De werkgroep heeft samen met een aantal bewoners en 

gesteund door Bomenbond Rijnland een bezwaarschrift zowel als 
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schorsingsverzoek ingediend, met als doel de ecologische functie van 

de groenzone te redden.  

Wandelroute Ook het wandelpad van Bos van Bosman naar 

Oegstgeest (Endegeest) is tijdens overleg met gemeente ter sprake 

gekomen. Het is een recreatieve route die aansluit op andere 

wandelpaden. De gemeente wil dat dit pad aan de noordelijke zijde  

langs de volkstuinen gaat lopen. Wij denken dat dit het open 

landschap van de weilanden aan kan tasten en geven de voorkeur aan 

een route via de manege naar Endegeest. 

 

 

Welkom nieuwe bewoners   

Trudi Kraan 

Vrijwel gelijktijdig met het verschijnen van deze Praatvogel, worden 

de eerste huizen van de nieuwe wijk opgeleverd. Alle toekomstige 

bewoners van de Bosuilstraat, dat is de straat langs het plantsoen, 

zullen tussen 15 en 22 juli a.s. hun sleutel krijgen. Dan kunnen deze 

beginnen met het (laten) aanbrengen van hun keuken, het leggen van 

de vloerbedekking enzovoort. In de loop van augustus zullen de eerste 

huizen bewoond gaan worden. 

Reden om eens te onderzoeken wie die nieuwe bewoners zijn. Wat 

brengt hen naar ‘onze’ wijk? Wat kunnen we verwachten? 

Daartoe hadden wij een gesprek met Ria de Jong, al 47 jaar 

bewoonster van de Vogelwijk en binnenkort bewoonster van 

Bosuilstraat 9. 

Kun je kort iets over je zelf vertellen? 

Ik woon al vanaf mijn vierde jaar in de Vinkenstraat. Ik ben er 

getogen en heb er als kind altijd met veel plezier gewoond. Later heb 

ik het huis kunnen kopen van mijn moeder. Ik heb er zelf, samen met 

Sjaak, drie kinderen groot gebracht. Ook zij woonden hier altijd met 

veel plezier. De speeltuin heeft hierbij altijd een grote rol gespeeld. 
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Vroeger, toen ik nog kind was, organiseerde deze zomeractiviteiten, 

met name voor de vele kinderen die niet op vakantie gingen. Voor 

mijn moeder, die al heel jong alleen de zorg had voor zes kinderen 

was het heel fijn dat een paar kinderen drie weken lang van een aantal 

fijne vakantiedagen genoten. Onze drie kinderen hebben ook altijd 

veel inde speeltuin gespeeld, en nog steeds is de speeltuin heel 

belangrijk voor de onderlinge kontakten.  

Waarom verhuis je dan naar ‘de nieuwe wijk’? 

Het heeft me emotioneel wel wat moeite gekost het huis te verkopen, 

zoals je zult begrijpen. Maar er zijn een aantal belangrijke redenen om 

over te stappen. 

Om te beginnen heb ik vijf jaar geleden mijn baan in het ziekenhuis 

ingeruild voor een eigen bedrijf in de ambulante handel. Ik heb 

daarom een bedrijfsbus, waar ik ‘s nachts niet mijn spullen in kan 

laten staan. Ik kreeg steeds meer last van mijn rug door al het gesjouw 

met mijn handel. Daarom wil ik dolgraag een huis met een garage. 

Een tweede reden is dat ik heel graag een huis wil met een grote, 

ruime woonkamer. Wij komen allebei uit grote gezinnen, hebben vaak 

mensen over de vloer en dan is de kamer vaak te klein. Omdat de 

kinderen de deur uit zijn mag het boven wel wat kleiner zijn, als het 

beneden maar groot is. 

Een derde reden is dat een oud huis veel onderhoud vergt. Wij zijn 

niet zo van die doe-het-zelvers. Dus toen wij de tekeningen zagen van 

deze huizen aan het plantsoen, was het meteen duidelijk: een nieuw 

huis met een garage, een grote woonkamer en dan ook nog in onze 

vertrouwde wijk, dat wilden we dolgraag! Bovendien kwam Kastelein, 

de aannemer van het hele project, meteen heel positief over, we 

hadden echt het idee dat hij kwaliteit zou leveren en dat blijkt te 

kloppen, ook uit een onderzoek dat ‘Vereniging Eigen Huis’ op ons 

verzoek heeft gedaan. 

Je hebt al kennis gemaakt met de nieuwe bewoners uit jullie straat, 

vertel eens. 
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Ik hecht erg aan een goede sfeer in de wijk en in de straat. Daarom 

heb ik samen met een ander het initiatief genomen om als toekomstige 

straat bij elkaar te komen. Dat is nu een aantal keren gebeurd, bij mij 

thuis, want dan kon iedereen ook even naar de laatste vorderingen 

kijken.  

Het was prettig om met elkaar ervaringen uit te wisselen en zakelijke 

dingen te bespreken. Zo hebben we bijvoorbeeld bereikt dat er in de 

nok van de huizen stopcontacten zijn aangebracht, omdat we in de 

toekomst waarschijnlijk allemaal zonnecollectoren willen laten 

aanleggen. 

Maar vooral was het heel gezellig: het zijn eigenlijk allemaal gewone, 

gezellige mensen, die heel blij zijn met hun huis. 

Men heeft veel interesse voor de wijk, ook voor hoe het vroeger was. 

Iedereen zette zich actief in, bijvoorbeeld als er iets uitgezocht moest 

worden. Volgens mij is het een goede aanwinst voor de wijk. 

Waarom kiest met voor deze plek? 

Bij veel mensen speelde als belangrijk argument de fijne wijk, met een 

prettige ligging dichtbij station en uitvalswegen, de speeltuin, het 

plantsoen, de vele kinderen in de buurt. Er is echt niet het idee van 

‘een apart wijkje’ en ik heb ook helemaal niet het gevoel dat het dat 

gaat worden. 

Even ons eigen belang: zouden er potentiële bestuursleden voor de 

speeltuin of het wijkcomité  bij kunnen zitten? 

Zeker weet ik dat natuurlijk niet, maar ik schat in dat er best wel een 

aantal actieve mensen zich zouden kunnen melden bij één van de 

besturen. 

Wat zou kunnen helpen om van de wijk weer één geheel te maken?  

Ik heb het gevoel dat dat vanzelf zal gaan lopen. Misschien is het een 

leuk idee om deze Praatvogel alvast rond te delen aan de eerste 

nieuwe bewoners. 
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Verder denk ik dat het belangrijk is dat de sfeer goed is en dat 

iedereen daar energie in moet stoppen. Het is belangrijk om 

gelegenheden te maken om elkaar te leren kennen.  

Dus: nodig mensen uit voor een hapje en een drankje. Dan durf je in 

moeilijke tijden ook eerder een beroep op elkaar te doen. Ik zal er zelf 

ook aan mee werken om dingen te organiseren en stimuleren. 

Is er verder nog iets dat je kwijt wilt? 

Nou, ik vind het fijn dat we ons huis verkocht hebben aan leuke 

mensen: een echtpaar met twee kinderen van 13 en 15 jaar. Ze hebben 

al bij mij thuis kennis gemaakt met de anderen uit de Vinkenstraat. 

Dat werd erg gewaardeerd van beide kanten. 

Ik wil deze gelegenheid ook aangrijpen om het wijkcomité heel 

hartelijk te bedanken voor het vele werk dat zij heeft verzet in de 

laatste paar jaar; dankzij hun inzet is de nieuwe wijk veel 

aantrekkelijker geworden dan eerst het plan was. 

Tenslotte hoop ik dat alle nieuwe bewoners leuke (voor)tuinen zullen 

aanleggen, zodat het er snel weer gezellig uit ziet als we rond 

wandelen. En zodat al het verloren gegane groen misschien een klein 

beetje gecompenseerd wordt! 

 

Hartelijk dank voor dit gesprek. 
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WIJKFEEST 

 

 

7 september a.s. is het weer zover: het jaarlijkse wijkfeest! 

Met: 

 kinderrommelmarkt 

 super-springkussen 

 barbecue 

 optreden van dixieland-band  

 grote loterij met een extra mooie hoofdprijs. Wat? dat houden 

we nog even geheim. 

 

 

KOMT ALLEN OP 7 SEPTEMBER NAAR DE SPEELTUIN ! 
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Het kampeerweekend: HOCUS-POCUS 

Anna Oostveen 

 

Het was heel leuk op het kampeerweekend! Er waren van het begin 

t/m het eind leuke dingen te doen. T-shirt verven, Harry Potterbril 

maken, spin in elkaar zetten, enz.....  

Daarna gingen we een Harry Potterquiz doen. Wie een vraag goed had 

kreeg een bal (uit de ballenbak). Uiteindelijk ging het erom wie de 

meeste ballen had, die had gewonnen. Verder deed ik mee aan het 

nachtspel. Dat was om 22.30 uur! ‘s Nachts sliep ik om 01.30 uur t/m 

06.30 uur ‘s ochtends. Na de lekkere bolletjes mochten we nog even 

op het springkussen (stond er zaterdag ook al). We gingen ook nog 

naar het strand. Toen kwamen de ouders, ik vond het erg jammer dat 

het kampeerweekend was afgelopen! 
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Wist U dat… 
Nel van de Steen 

 

 het soort koeien dat in het weiland loopt „dikbillen‟ heet? 

 de Caraca gans weer even in het weiland aan de 

Nachtegaallaan was, maar helaas nog alleen? 

 er nog een plaatsje vrij is op de yoga, op woensdag van 

19.30-20.30 uur in de speeltuin; in september beginnen 

we weer; inlichtingen bij mevr. Teske, telefoon 5172918. 

 

OM OVER NA TE DENKEN... 

 Het licht aanlaten als je van huis gaat heeft maar één 

voordeel: de inbreker struikelt niet. 

 Een goed woord gaat van hart tot hart, een kwaad woord 

van mond tot mond. 

 Geen kind zo lief, of zijn moeder is blij als het slaapt. 

 Heb ik alles: bord voor mijn kop...stuk in mijn 

kraag...brok in mijn keel...tranen in mijn ogen...water in 

mijn handen...lood in mijn schoenen? Dan ga ik aan het 

werk. 

 Een goede buur verdubbelt de waarde van je huis... 
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Politie 
 Wijkagent: dhr. M. van Haalem 
 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 

 Alarmnr.: 112 

Belangrijke telefoonnummers 
 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 

 Grofvuil: 522 65 33 
 OC Nieuweroord: 519 25 08 

Kopijdata Praatvogel 
De Praatvogel verschijnt 4x per jaar. Kopij dient bij de redactie te worden ingeleverd uiterlijk op 

de volgende data: 
 
*  Pasen : 1 maart 
*  Zomer :          1 juni 

*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 

 

De Praatvogel is een uitgave van de Stichting 

Wijkcomité Vogelwijk. De auteurs zijn zelf 

verantwoordelijk voor hun inbreng. Kopij wordt slechts 
marginaal getoetst door de redactie.  De redactie 

behoudt zich het voor om kopij en ingezonden stukken 

niet te plaatsen dan wel in te korten. 

Wijkcomité en redactie  

 Ruud Stam (voorzitter)        v. Eysingapark 10    tel.  515 30 40 

 Jaap Mels (secretariaat)       Leeuwerikstr. 2       tel.  517 10 81 

 Trudi  Kraan (penningm.)     Vinkenstr. 10          tel.  515 51 30 

 Noor Engbers          Roodborststr. 29      tel.  515 29 89  

 Kees Post            Blauwe Vogelweg 2  tel.  515 77 83 

 

 


