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Zo ver weg en toch zo dichtbij; de rust in onze wijk en de moord op Theo van Gogh. Het lijken 

wel twee werelden die niets met elkaar van doen hebben. Ja natuurlijk, we horen wat er gebeurd 

is in Amsterdam, in Uden, in Den Haag. Het is nieuws en het zet ons aan het denken. Denken 

vanuit onze veilige wereld in de Vogelwijk  Het is iets wat ons raakt, maar tegelijk ver van ons 

bed. Tenminste zo verging het mij. De vragen die je stelt zijn ingegeven door de televisie. 

Opinieleiders genoeg die ons vanuit een Nederlands, een Marokkaans of Turks standpunt kunnen 

vertellen wat er aan schort. Verlicht of conservatief, alle gesprekken draaien om de thema‟s 

integratie, respect en veiligheid. 

Al die discussies horende bleef er bij mij toch een gevoel over dat er meer moest zijn. Dat het 

niet alleen om die enkele thema‟s gaat. Maar zelf kwam ik niet veel verder dan de frustraties van 

de moslims opgelopen in tal van conflicten met Europa. Van kruistochten tot onze houding t.o.v. 

het Palestijnse vraagstuk en het optreden van de Amerikanen in Irak.  

 

En dan ontmoet je een van de bewoners van het asielzoekerscentrum. Een man uit Iran. Zelf een 

verlichte moslim en als hoog opgeleide computerdeskundige wel bewust van de maatschappij om 

hem heen. Een man die hier al jaren wacht op zijn verblijfsvergunning. Aan hem heb ik mijn 

onvrede over mijn eigen denken voorgelegd.  

Hij noemde voor mij verrassende oorzaken van de haat van sommige moslims tegenover het 

Westen. Zijn verhaal ging, naast de bekende zaken, vooral over de kapitalistische manier van 

denken. Over de uitbuiting van natuur en milieu. Over de enorme negatieve ecologische  invloed 

die onze manier van leven heeft in de ontwikkelingslanden. Zijn verhaal legde een verband 

tussen onze leefwijze en wat wij als onze democratische verworvenheden zien. Over dat alles 

voor iedereen mogelijk moet zijn, wat dat dan ook maar mag kosten aan stabiliteit en 

duurzaamheid. 

Toen begreep ik pas hoe enorm arrogant wij de discussie voeren: de moslim moet zich maar 

aanpassen aan onze superieure cultuur. Toen begreep ik ook dat wij broodnodig een echte 

dialoog aan moeten gaan en dat een deel van de oplossing van de problemen in onze samenleving 

wel eens uit zo‟n samenspraak geboren zou kunnen worden. Wij kunnen veel leren van juist 

diegenen waarvan wij moeite hebben om hun ideeën en gedrag te begrijpen. Uiteraard betekent 

dat niet dat wij al onze waarden moeten opgeven. Discriminatie van vrouwen,  ondemocratische 

instellingen of terreur zijn nooit goed te praten. „Niemand is onze vriend, niemand onze vijand, 

maar ieder onze leermeester‟ is voor een open discussie een goed motto.  

 

Misschien is deze overweging  een beetje zwaar voor de Praatvogel, maar in deze tijd van het 

jaar moet je ook wel eens stil staan bij wat je echt raakt. In ieder geval is voor mij het toevallige 

gesprek met deze man uit Iran belangrijk geweest. Het is een zegen zulke mensen in je buurt te 

hebben. Dit wilde ik jullie mede Vogelwijk bewoners niet onthouden. 

 

Ik wens iedereen hele fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig en gezond 2005. 

 

                                                                                                                                                                                                               

Ruud Stam 
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Hongaars gedicht met vertaling aan het begin van de Lijsterstraat: 

In de vorige Praatvogel kon worden gemeld dat er nu een muur in de wijk versierd was met een 

gedicht. Hoe mooi dan ook, dat telde niet mee met de officiële reeks van 101 muurgedichten in 

Leiden, die door de stichting Tegen-Beeld worden gekozen en geschilderd. Als project gaat dat 

in de eerste helft van 2005 afgesloten worden tijdens de 7
e
 Openlucht Poëziemanifestatie aan de 

Nieuwe Rijn. 

Laat de Vogelwijk nu nog net gekozen worden om gedicht nummer 97 te dragen! In deze 

november kon men de kunstschilder Jan Willem Bruins op een steiger aan het werk zien aan het 

begin van de Lijsterstraat.  

 

Eerst op de zijmuur van                            

Rijnsburgerweg 144, erna 

ertegenover op de zijmuur van 

Rijnsburgerweg 146. De 

„muur-eigenaars‟, de families 

Aalders-de Lange en Versloot-

Zandbergen, hadden snel hun 

toestemming verleend. En nu 

staan ze er dan: een gedicht in 

het Hongaars van Pilinszky en 

de Nederlandse vertaling ervan 

aan de overzijde. Ze zijn 

respectievelijk uitgevoerd in 

creme letters op een blauw-

grijze achtergrond en in blauw-grijze letters op een creme achtergrond, beide mooi aangepast aan 

de tint van de huismuren en zo ongeveer 3½ bij 5 meter. 

 

Plechtige inwijding: 
Op zaterdagmiddag 27 november was er een plechtigheid 

ter plekke om het gedicht in te wijden. Het was trouwens 

de geboortedag van de 23 jaar geleden gestorven dichter. 

Op de stoep verzamelde zich een gezelschap van 

ongeveer 20 mensen. De Hongaarse Ambassadeur Gábor 

Szentvány was er met zijn Culturele Attachée. Raadslid 

Liesbeth Hesselink vertegenwoordigde de burgemeester 

(het was kort dag voor de voorbereiding geweest). Leden 

van de Vereniging Hongaren in Nederland waren er en 

enkele persfotografen. En vanzelfsprekend waren er 

Vogelwijkers. Er werd in het Engels gesproken namens 

de stichting Tegen-Beeld en de wijk, namens de 

Hongaarse Republiek en de gemeente Leiden.  

 

De Ambasadeur zei onder meer dat hij voortaan met 

landgenoten op weg tussen Den Haag en Schiphol even 

een kleine omweg langs het muurgedicht  zou maken.  
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Deze maanden loopt de landelijke 

Culturele Manifestatie “Hongarije 

aan Zee”. De mede-organisator 

daarvan, mevrouw Susan Jegesi, 

las het gedicht voor in het 

Hongaars, gevolgd door een 

declamatie door Elisa Bosman van 

het wijkcomité, die de 

Nederlandse vertaling ten gehore 

bracht. Tot slot maakten Ben 

Walenkamp en Jan Willem Bruins 

van Tegen-Beeld de 

muureigenaren Aalders-deLange 

en Versloot-Zandbergen officieel 

„deelgenoot‟van het Leidse 

project door ieder een 

gekalligrafeerde tekst van hun 

muurgedicht te beloven. Erna een 

gezellig drankje binnenshuis, 

achter de muur met Pilinszky in vertaling en als gast van Margreet Zandbergen.  

Daar bleek weer hoe serieus de Hongaren hun nieuwe lidmaatschap van de Europese Unie nemen 

en hoe blij ze zijn met de erkenning daarvan in de vorm van een gedicht van een van hun grootste 

dichters, dat nu op muren in een Hollandse woonwijk prijkt. 

 

De Stichting Tegen-Beeld: 
In oktober 1992 verscheen het eerste gedicht van de reeks. Dat was op de muur van de 

Kloksteeg. Een gedicht van de Russin Marina Ttsvetajeva, uiteraard in kyrillische letters. Begin 

2005 zal er dus een afsluiting zijn met nummer 101, een gedicht van de Spaanse dichter Garcia 

Lorca:”De profundis”. 

Het unieke project, door professor Kitty Zijlmans aangeduid met “de stad als gedicht”, trok van 

meet af aan veel belangstelling. 

Men kan er veel over lezen in www.muurgedichten.nl/toelichting.html; in het mooie fotoboekje 

“Dicht op de muur”, uit 1996 over de eerste 43, en in het vervolg fotoboek dat bij de afsluiting in 

2005 gaat verschijnen. 

Het bestuur van de stichting Tegen-Beeld kreeg afgelopen 2 oktober als erkenning de erepenning 

in goud van de gemeente Leiden.Wandelroutes langs de muur-gedichten zijn uitgezet en worden 

door binnen- en buitenlanders gevolgd. De gemeente Leiden en de vele wijken hebben er iets 

bijzonders bijgekregen. Naast de 101 poëmen, die door de stichting zijn gekozen, is er in onze 

stad een veertigtal andere, die er al eerder waren of die uit eigen keuze meededen, geïnspireerd 

door het project. Zoals bijvoorbeeld het gedicht van Gerrit Achterberg op de tuinmuur van onze 

Merelstraat 41, op initiatief van de familie Greven-Sluis en te zien vanaf de Nachtegaallaan. In 

totaal zijn er dus zo‟n 140 en het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog vele zullen volgen. 

Muurgedichten behoren in zekere zin tot een oude, Leidse traditie. Op de gevel van het stadhuis 

in de Breestraat bracht al vóór 1600 Jan van Hout een gedicht aan ter herinnering aan het Leids 

beleg en waarin hij het jaartal 1574 en de 129 dagen beleg in de tekst verstopte. Ook op de goot 

van de panden hoek Hoogstraat/Nieuwe Rijn staat sinds 1766 een spreuk. 

 

Regie: 
De stichting Tegen-Beeld is vooral aktief door Ben Walenkamp en Jan Willem Bruins. Die 

houden ook een strakke regie over het project. Zij vooral zijn het die plaats, gedicht en uitvoering 

bepalen. Zij bekennen ook best wat eigenzinnig en tegendraads te zijn. Hun rode draad is: 

gedichten die zij zelf bijzonder vinden. Die gaan vaak over taal zelf , over dichterschap of kleur. 

Veel buitenlandse gedichten zijn er bij; zo‟n 70 tegenover 30 Nederlandse (ofschoon  in het 

totaal van 140 er ongeveer 60 in het Nederlands zijn). Dat totaal is verspreid over wel 30 talen; 

http://www.muurgedichten.nl/toelichting.html
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uiteraard is er dan een Nederlandse en soms ook een engelstalige vertaling bij te vinden. Over dat 

geheel vindt men een tiental andere schriftsoorten dan onze europees-latijnse letters. Er is 

Grieks(3 x), Japans(3 x), Chinees(1 x) etc. De lettertypen worden steeds gewisseld door Jan 

Willem Bruins die ze verder uit de losse pols penseelt. „Vormgedichten‟, die waarbij de letters en 

woorden in een ander patroon staan dan regels in coupletten, vergen een apart ontwerp. Zo 

bijvoorbeeld en gedicht in de Indiaanse taal Cree op de Nieuwe Rijn 22, waar de tekst uitloopt in 

een kromme staart van enkele letters. Slechts bij uitzondering komt er een afbeelding bij te pas, 

zoals een waterlelie bij een gedicht van Frederik van Eeden. Wel zijn er vaak bijzonder 

kleurgebruik en andere vormen van ondergrond dan een rechthoekige bladzij. Het gedicht en zijn 

vertaling aan het begin van onze Lijsterstraat vertonen elk aan twee hoeken een donkerder rand, 

waardoor de suggestie ontstaat van diepte, als een blad los op de muur. 

 

Het gedicht nummer 97: 
In Leiden is er maar één gedicht in het Hongaars: dat in de Lijsterstraat, hoek Rijnsburgerweg. 

En het is ook uniek dat de vertaling ervan in even grote uitvoering de overkant van de straat siert. 

Het is het gedicht “A mélypont ünnepélye (Feest van het dieptepunt)”, dat de Boedapester János 

Pilinszky in 1972 in zijn bundel “Szálkák (Splinters)” publiceerde. De vertaling door Erika 

Dedinszkyin verscheen in de bundel “Krater” in 1984. Die teksten gaan als volgt: 

 

 

A mélypont ünnepélye                               

 

Az ólak véres melegében                           

ki mer olvasni?                                           

És ki mer                                                    

a lemenõ Nap szálkamezejében                  

az ég dagálya és                                         

a föld apálya idején                                    

 

 

Ki mer                                                         

csukott szemmel megállani                         

ama mélyponton,                                        

ott,ahol                                                       

mindíg akad egy utolsó legyintés,              

háztetõ,                                                      

gyönyörü arc, vagy akár                            

egyetien kéz, fejbólintás, kézmzodulat?     

 

Ki tud                                                          

nyugodt szívvel belesimúlni                        

az álomba, mely túlcsap a gyerekkor         

keservein s a tengert                                   

marék vízként arcához emeli       

 

 

 

 

                

 

 

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? 

    

                                           

                                        

 

Het gedicht zal door de meeste lezers moeilijk worden gevonden en niet opwekkend. Bij 

herhaald lezen kan men er de mooie zinnen en diepere betekenissen in gaan ontdekken en 
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waarderen. De dichter Pilinszky wordt als een der belangrijkste van Hongarije na de tweede 

wereldoorlog beschouwd. 

 

De dichter: 
Janós Pilinszky (1921-1981) heeft tussen 1946 en 

1976 een zestal gedichtenbundels gepubliceerd; dat 

is betrekkelijk weinig voor een zo beroemde poëet. 

Hij studeerde in Boedapest rechten, literatuur en 

geschiedenis zonder een diploma te behalen. Zijn 

ervaringen als krijgsgevangene en in een 

concentratiekamp aan het einde van de tweede 

wereldoorlog vormen de basis van zijn dichtkunst. 

Zijn gedichten worden vaak “metafysisch” 

genoemd of “ethisch-religieus” en gelden als 

moeilijk vertaalbaar. Het gaat bij hem vaak over de 

strijd tegen de zinloosheid van het leven.Zijn 

woorden zijn karig, geen woord teveel en zijn stijl 

lijkt veel op die van de Hongaarse volkspoëzie. Hij 

was een  bewonderaar van de schrijver Dostojevski,  

de schilder Vincent van Gogh en van de filosofe 

Simone Weil. Hij publiceerde veel in 

roomskatholieke tijdschriften, kreeg vele prijzen en 

verbleef korte tijd in de USA en Engeland. Van zijn 

gedichten zijn er verscheidene voor 

muziekcomposities geschreven en uitgevoerd, 

onder meer “Oratorium voor een concentratiekamp”. Zijn poëzie wordt wel eens vergeleken met 

die van Gerrit Achterberg. Toevallig zijn Achterberg en Pilinszky op Vogelwijkse muren nu ook 

ruimtelijk bij elkaar gekomen. We mogen blij zijn met die bijzondere accenten in onze wijk. 

 

Hans Dirken 
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Er zijn weliswaar twee inzendingen binnen gekomen, maar wij als jury hadden gehoopt op meer 

deelnemers. De kwaliteit van de binnengekomen foto‟s was prima. Eruit bleek weer hoe 

interessant het onderwerp is: 

Oorspronkelijke (uit 1925-’28) bouwdetails, in het interieur of aan de buitenkant, van de 

Vogelwijkhuizen. 

Die zijn soms zeer bijzonder!! (We zoeken nog steeds naar de bouwtekeningen en de naam van 

de architect). 

We hebben besloten de wedstrijd nog één Praatvogel te verlengen. Inmiddels gaan we met de 

inzendingen, aangevuld met wat eigen werk een kleine tentoonstelling voorbereiden. Die zal 

hopelijk al hangen tijdens de Algemene Jaarvergadering voor de Vogelwijkers op 24 Februari 

2005 in het Vogelennest (Speeltuingebouw). 

Naast de uitgeloofde prijzen (€ 30, 20 en 10), lijkt ons de deelname aan de tentoonstelling een 

extra stimulans om alsnog mee te doen. 

Zend dus Uw foto‟s in (digitaal of ouderwets) bij Arie Andeweg, Kees Post of Hans Dirken. 

 

Arieandeweg@planet.nl   Roodborststr. 28; 515 57 85 

Kees Post Blauwe Vogelweg 2;  515 77 83 

j.m.dirken@io.tudelft.nl   Lijsterstr. 36;  517 48 45   

 

 

 
 

De eerste bijeenkomst op 20 oktober was een groot succes. 

Er waren 11 wijkbewoners naar het revalidatiecentrum getogen om het verhaal van 

de ouderenadviseur Mevr.Driesen aan te horen. 

Vragen n.a.v haar verhaal werden ook direct door haar beantwoord . 

 

De volgende bijeenkomsten zijn in het :  

Rijnlands Revalidatiecentrum 

Aanvang 14.00 uur 

Zaal open13.30 uur   

 

Dinsdag 30 november  

Onderwerp  : Leren omgaan met vergeetachtigheid. 

Door :  Mevr.Vos, werkzaam bij Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 

 

Dinsdag 28 januari  

Onderwerp:   Gehoorsverlies bij ouderen; hoe ga je daarmee om. 

Door: Pinny Baruch. Tot voor kort Maatschappelijk werker bij het 

audiologisch centrum van het LUMC. 

mailto:Arieandeweg@planet.nl
mailto:j.m.dirken@io.tudelft.nl


9 

 
Door Tim en Floris 

___________________________________________________________________________ 

Wat willen de kinderen nou graag in de speeltuin hebben?? 
We vroegen 43 kinderen wat ze wilden in de Vogelwijk wat ze nieuw in de speeltuin wilden 

hebben. Ze konden kiezen uit: 

 

 A) Een skate-baan    B) Een hele grote trampoline buiten  

     
  

 C) Een groot tv scherm    D) Veel spelletjes 

     
    

 

Uiteindelijk bleken de meeste kinderen een groot tv scherm te willen. 4 wilden een skate-baan, 

10 wilden een trampoline, 5 wilden veel spelletjes en 15 een groot tv scherm. 

Nou zal er waarschijnlijk niet zo snel een groot tv scherm of een skate-baan in de speeltuin 

komen, maar je weet maar nooit! 

 

Daniel van Duijvenvoorde(mezenstraat) 

Ik vind dat er meer binnen moet zijn in de speeltuin, voor als het 

koud is buiten, of als het regent. Dus ik heb gekozen voor  het 

grote tv scherm. Maar er moeten dan ook wel leuke dingen op te 

zien zijn. Nieuwe films enzo. 

_________________________________________________________________________ 
 

Altijd al afgevraagd waar de koeien in het 

weiland bij de speeltuin over praten? 
 

Een koe zegt tegen een andere koe: „‟Waarom zit je met je 

uiers te klotsen?‟‟ Zegt de andere koe: „‟Ja ik ben morgen 

jarig en ik klop alvast de slagroom‟‟. 
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Een ander gesprek: 

Een koe zegt tegen een andere koe: „‟Wat tocht het hier‟‟. Zegt de andere koe: „‟o sorry, ik heb 

het hek van de wei open laten staan‟‟. 

 

Nog een ander gesprek: 

Een koe zegt tegen een andere koe: „‟Ben jij bang voor BSE (gekke koeien ziekte)?‟‟ Waarop de 

andere koe zegt: „‟Nee hoor, ik ben een helikopter‟‟ 

___________________________________________________________________________ 
 

Even iets anders dan moppen…  

     Het wekelijkse  

     Enge Verhaal 
Het wekelijkse enge verhaal is een nieuw onderdeel van de jeugdrubriek. Iedere week gaat dit 

verhaal verder. In deze praatvogel beginnen we met het eerste deel. (De verhalen zijn wel fictie). 

 

Deel 1 –  Alleen in het donkere bos van Bosman. 

 

Het is kwart voor zes. Joost en Mike zitten aan de keukentafel de nieuwe praatvogel te lezen. 

„‟Kom‟‟ zegt Mike, „‟We gaan de hond van die vrouw uit de merelstraat uitlaten‟‟. Joost vindt 

dat ook een goed idee. Ze hebben al de hele tijd binnen gezeten en een beetje frisse lucht kon 

geen kwaad. Ze doen hun jas en wanten aan. Het is erg koud buiten. Net voordat ze de deur open 

willen doen roept Mike z‟n moeder: „‟Waar gaan jullie heen?‟‟. „‟De hond uitlaten‟‟ roept Mike 

terug. „‟Maar het is al donker en we gaan over een kwartier eten‟‟. „‟We zijn zo terug mam, en 

we zijn niet bang in het donker hoor!‟‟. Ze gaan naar buiten. „‟Waar gaan we ze uitlaten?‟‟ vraagt 

Joost. „‟In het bos, dat vinden ze het leukst‟‟ antwoord Mike. 

Als ze eenmaal de hond hebben opgehaald en in het bos lopen vinden ze het toch wel eng. 

„‟Zullen we terug gaan‟‟ vraagt Joost. Maar Mike rent al weer verder met de hond. Joost moet 

moeite doen om hem bij te houden. „‟Harder rennen, slome‟‟ roept Mike. Joost doet z‟n best, 

maar hij is nou eenmaal niet zo snel. Mike wel. Mike houd ook van spelletjes waar je bij moet 

rennen en zo. Hij voetbalt altijd op het veldje met Cedric en Steven. Joost kijkt dan meestal toe. 

Joost ziet Mike nu niet eens meer lopen. Hij ziet geen hand voor ogen. Zo donker is het. Mike 

heeft zich vast ergens verstopt of zo, denkt Joost. Maar na 10 minuten ronddwalen, is er nog geen 

spoor van Mike te zien. Mike zal allang ergens uit de bosjes zijn gesprongen. Dat had hij wel 

vaker gedaan. Joost wil nu echt naar huis, maar hij ziet niks en weet echt niet waar hij is. 

Ineens hoort hij geritsel achter zich…... 
 

Hoe gaat dit verhaal verder?? Lees het in de volgende praatvogel! 
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De jaarlijkse Informatie-avond 
Door de gemeente werd op woensdagavond 3 november weer een informatie-avond gehouden 

voor wijkbewoners. Ditmaal waren de Vogelwijk, Raadsherenbuurt en het Houtkwartier samen 

gevoegd en wel ruim veertig bewoners verschenen in het Rijnlands Revalidatie Centrum. De 

verschillende diensten van de gemeente, waar de wijken wel eens mee te maken hebben: Milieu 

en Beheer, Politie e.d., waren vertegenwoordigd en de avond verliep onder leiding van de heer J. 

van Velzen, wijkchef stadsdeel Noord. 

 

Wat valt er te melden aan wetenswaardigs voor de Vogelwijkers? We noemen enkele punten: 

 

- De gemeente gaat op verschillende geschikte, kritische plaatsen de hondenhygiëne te lijf. Er 

komen speciale vuilnisbakken en een soort automaten, waaruit de honden-uitlater een zakje kan 

trekken. Vooral op plaatsen waar kinderen vaak spelen is dat een al lang gewenste oplossing. 

Daarbij wordt natuurlijk ook een zekere discipline van de hondeneigenaars gevraagd, en 

misschien ook wat meer oplettendheid van alle buurtgenoten. De gemeente heeft de spullen al 

aangeschaft en wij nu maar hopen dat onder meer op de Speelweide in het Bos van Bosman en 

aan de zijkant van het Vogelplantsoen die automaten annex bakken geplaatst gaan worden. 

 

- Er werd meegedeeld dat de vergunningen nu klaar waren voor de aanleg van het wandelpad 

naar Endegeest, dat naast de speeltuin begint. In januari 2005 zou met de aanleg metterdaad 

worden begonnen.[ Inmiddels echter is er van de gemeente bij het wijkcomité een brief 

binnengekomen, gedateerd 10 november, waaruit blijkt dat er ondertussen bezwaren zijn 

ingebracht tegen twee bruggetjes van het pad. Dat betekent vanzelfsprekend uitstel en wellicht 

afstel.] Voorlopig wordt het uitzicht van de koeien en de ooievaars dus niet veranderd. 

 

- Tijdens de informatie-avond werd er ook een bezwaar geuit door bewoners tegen het feit dat de 

gemeente zonder overleg met de meest betrokkene een parkeerplaats (tegenover de Mytylschool) 

voor een vrachtauto had opgeheven zonder een goede oplossing elders in de wijk. Het gaat om de 

wagen van Ron Wetselaar, van wie de winkel in de Lijsterstraat natuurlijk moet blijven. 

 

- Dachten we dat de uitbouw van de basisschool Woutertje Pieterse na veel gedoe eindelijk 

geregeld was en niet tot een verplaatsing van de hele school zou hoeven leiden, maar nee! De 

gemeente heeft een nieuwe inspraakprocedure recentelijk in De Stadskrant aangekondigd [De 

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout loopt ook warm om daarbij in te spreken, ondanks 

hun ontdekking onlangs dat ze statutair alleen hoeven te waken over het wandelpark en niet de 

belendende gebieden waar sportterrein en scholen staan ]. Op de informatie-avond meldde de 

gemeente echter dat binnen afzienbare termijn het gebouw van het Agnes Lyceum leeg komt. 

Uiteraard werd er toen geroepen dat de school W.P. dan prachtig daarheen kan verhuizen. Het 

verwezenlijken van de ene of andere oplossing kan dus nog wel eens even gaan duren ! 

 

Al met al was dit een nuttige avond, waar de gemeente en haar dienstwilligen toch blijk geven 

zich wat aan de burgers-cliënten gelegen te laten liggen. 

 

Kees Post, Wijkcomité Vogelwijk 
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Stichting Wijkcomité Vogelwijk bezig met statuten 
Met de inschrijvingen van de statuten in de registers van de Kamer van Koophandel, is in 1951 

het Wijkcomité Vogelwijk opgericht. Bij de oprichting is  gekozen voor een stichtingsvorm. De 

overlevering wil dat men vreesde dat een vereniging lastig zou zijn, omdat leden nu eenmaal 

contributie moeten betalen . De vrees bestond dat niet veel Vogelwijkers daartoe in staat of 

bereid zouden zijn. Er zijn overigens ook andere overleveringen. 

Ook de tekst van de huidige statuten maakt duidelijk dat we inmiddels meer dan een halve eeuw 

verder zijn.  Er staan een aantal voorschriften in die al weer vele jaren in onbruik zijn.  

 

Met name valt op de wijze waarop het wijkcomité zou moeten worden samengesteld. Bij het 

opstellen van de statuten is aangenomen dat er in de wijk een groot aantal werkgroepen zou 

bestaan. Het dagelijks bestuur van het wijkcomité zou worden samengesteld uit de 

afgevaardigden van die werkgroepen. Veel van de in de statuten met name genoemde 

werkgroepen zijn opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld omdat de taak van zo‟n werkgroep werd 

geïnstitutionaliseerd. Ik noem bijvoorbeeld de werkgroep kinderopvang. Momenteel hebben we 

niet meer dat grote aantal werkgroepen. Er zijn er op dit moment eigenlijk maar twee actief (de 

werkgroep ecozone en de wijkoverstijgende werkgroep gezondheidscentrum) . Het vorenstaande 

wil overigens niet zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe werkgroepen. Zo zijn wij 

bijvoorbeeld naarstig op zoek naar mensen die het jaarlijkse wijkfeest in de zomer willen 

organiseren. 

 

Binnen het wijkcomité is de gedachte opgekomen dat het goed zou zijn te onderzoeken of de 

statuten kunnen worden aangepast aan de moderne tijd. Uitgangspunten bij de modernisering 

zouden moeten zijn: wij zijn een stichting en vinden dat we dat moeten blijven; de taken en 

verantwoordelijkheden (of juist de zaken waarvoor we niet verantwoordelijk zijn) moeten 

duidelijk in de statuten worden omschreven; de wijze waarop het wijkcomité verantwoording 

aflegt aan de bewoners van de wijk moet duidelijk in de statuten naar voren moeten komen; 

tenslotte moet het voortbestaan van het wijkcomité niet afhankelijk zijn van werkgroepen die er 

niet zijn. 

 

 Het wijkcomité is in discussie over hoe de moderne versie van de statuten eruit zou moeten zien. 

Wij zullen Notaris Mulder (inwoner van onze wijk)  vragen zijn deskundig oog over de uitkomst 

van die discussie te laten gaan. Wij nemen ons voor om u tijdens de algemene jaarvergadering 

voor de wijkbewoners nader te informeren. 

 

Noor Engbers 
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De jaarlijkse schoonmaak van het Bos van Bosman 
Wat was het nat, die woensdag in de herfstvakantie, waarop, zoals al tientallen jaren, de kinderen 

uit de Vogelwijk het Bos van Bosman zouden opruimen. We hielden ons hart vast voor de 

opkomst, maar de Vogelwijkse kinderen lieten zich door een beetje regen niet afschrikken. Door 

het Bos kwamen de kinderen uit het AZC, de andere kinderen kwamen uit alle straten die op de 

Blauwe Vogelweg uitkwamen. De mannen van de afdeling Groen van de gemeente Leiden 

hadden gezorgd voor handschoenen en plastic zakken en meer grijpstokken dan de laatste jaren 

Tot de pauze werd er hard gewerkt. Er werden heel wat zakken zwerfvuil opgehaald, maar van 

boomhutten en oude matrassen, zoals die vroeger nog wel eens in het struikgewas gevonden 

werden, was nu geen sprake meer. Waarschijnlijk heeft het Bos zijn aantrekkingskracht op 

mensen die er in het verleden een tijdelijk schuilplaats bouwden, door de opknapbeurt  een beetje 

verloren.  

Dat het Bos er redelijk goed bijlag, kwam erg goed uit. Tegen de tijd dat de chocomel en de 

appels en peren op waren, was het zo hard gaan regenen, dat je door de pijpenstelen het Bos niet 

meer zag. We hebben de kinderen daarom naar huis gestuurd en ze om 12 uur besteld in de 

speeltuin. Daar waren voor alle helpers, ook voor de mannen van de gemeente, bergen 

pannenkoeken. Dank aan alle vaders, moeders, en oma‟s die daarvoor hebben gezorgd. 

 

Noor Engbers 

 

 
 

 
Binnenkort ontvangen alle leden en donateurs van “Speeltuin Vogelenwijk” de nieuwe 

speeltuinkalender 2005 . 

Naast de algemene informatie over de activiteiten van de speeltuin, zijn ook de activiteiten van 

AZC Nieuweroord, het wijkcomité en de klaverjasclub in deze kalender verwerkt. 

 

Door de goede samenwerking van  AZC Nieuweroord met de speeltuin is het (financieel)  

mogelijk geworden om deze kalender te laten drukken. 

  

De kalender is, met  hulp van onze secretaris Kees v.d. Aarsen, van een nieuwe lay-out voorzien. 

U kunt de activiteiten van een bepaalde maand lezen, maar tegelijkertijd ook van de prachtige 

foto‟s genieten.  

Ongeveer 425 gezinnen zijn lid van onze speeltuinvereniging en wij hopen dat deze kalender een 

vooraanstaande plaats in al hun huizen zal gaan innemen, zodat uw kinderen niets zullen missen 

van alle speeltuinactiviteiten. 

 

Bent U geen lid of donateur van de speeltuin dan kunt U toch in het bezit van deze 

kalender komen. Voor € 5 ,- kunt U een exemplaar afhalen op de speeltuin 

 

Een speeltuin kan niet zonder onderhoud aan de speelwerktuigen die zeer intensief door de 

kinderen gebruikt worden. Dankzij de inzet van de medewerkers van de Dienst Zijlbedrijven 

worden de speelwerktuigen regelmatig op veiligheid gecontroleerd en worden zonodig reparaties 

c.q. aanpassingen aangebracht. 
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Naast de speelwerktuigen, hadden we voor het onderhoud aan het speeltuingebouw ook nog een 

aantal grote wensen zoals: 

 Het opnieuw inrichten van onze keuken. 

 Het aanleggen van een nieuwe vloer. 

 

Door een substantiële bijdrage van de gemeente Leiden zijn wij in staat gesteld een nieuwe vloer 

aan te laten leggen. Dit was ook hard nodig en met het resultaat mogen we zeer tevreden zijn. 

Hierbij willen we de gemeente Leiden bedanken voor hun geweldige bijdrage. 

Het opnieuw inrichten van de keuken is bijna afgerond. De keuken is nu veel functioneler in het 

gebruik en ziet er een stuk moderner uit. 

 

Alweer een speeltuinjaar is voorbij. Het is een goede gewoonte om nog even stil te staan bij de 

activiteiten van het afgelopen jaar. 

Het kampeerweekend met het thema “ Kunst “ was een doorslaand succes. Een groot compliment 

gaat uit naar de kampeerweekendcommissie, maar ook naar alle vrijwilligers en m.n. naar de 

jeugd die de gehele organisatie geweldig ondersteund hebben. 

De grote speeltuinshow was ook dit keer weer een groot feest met heel veel verschillende 

artiesten. Maar ook de kinderspullenmarkt, het verkleedfeest, het Paasfeest, de 

kinderkledingbeurzen,de spelletjeskermis,het feest van Sint Maarten, de discomiddagen, het 

maken van kerststukjes en alle knutselactiviteiten op de woensdagmiddagen waren gezellig en 

over het algemeen zeer goed bezocht.  

 

Het jaarlijkse dagje uitje met 100 kinderen van het AZC Nieuweroord en de wijk ging dit keer 

naar dierentuin “Blijdorp“. Het was wederom een zeer geslaagde dag. 

Dankzij de subsidie “ draagvlakverbreding “ van de gemeente Leiden zijn we ook het afgelopen 

speeltuinjaar in staat geweest voor de kinderen van het AZC en de speeltuin om een aantal 

culturele activiteiten op zaterdagmiddagen te organiseren. De kinderen hebben genoten van: 

clown Snorre, een dansworkshop (verzorgd door Annemarie en Maaike van de Musical 

Akademie uit Amsterdam), poppentheater Lorre en theatergroep Popject.    

Uit bovenstaande informatie kunt u opmaken dat er voor alle kinderen wel wat te genieten was 

en we hopen dat in het jaar 2005 ook weer vele kinderen van de speeltuinactiviteiten gaan 

genieten. 

Als u nog meer te weten wilt komen over het speeltuinwerk, verwijs ik u naar de algemene leden 

vergadering van zaterdag 19 maart 2005 a.s. Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom. 

Ook hopen wij in 2005 op uw enthousiaste medewerking te mogen rekenen, zodat het wederom 

voor de kinderen een heerlijk speeltuinjaar zal gaan worden. Tot ziens in de speeltuin! 

Tot slot wenst het bestuur van de speeltuin alle leden, donateurs en wijkbewoners  een gezond en 

gelukkig 2005 toe.  

 

Namens het bestuur, 

 

John Van Haasteren.  
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  Vogels uit onze Wijk, deel 3  
 

Naar welke mezensoort zou de mezenstraat genoemd zijn? De 

pimpelmees, dat kleine geelblauwe vogeltje met een blauw petje? De 

staartmezen, die hier in troepjes door de tuinen trekken, terwijl ze 

onophoudelijk contact met elkaar houden? Of toch de koolmees, de 

grootste en meest bekende mezensoort uit stad, park en tuin?  

Ik denk de laatste, zonder overigens lichtvaardig te denken over de 

ornithologische kennis van de straatnaamgevers van de wijk. Maar in de 

jaren 30 was de koolmees net zo bekend als nu. Volgens de recente Atlas 

van de Nederlandse broedvogels is hij, met 500.000 tot 600.000 broedparen, een van de meest 

algemene broedvogels.  

Ook onze wijk is rijk bedeeld aan mezen, niet in de laatste plaats door de vele nestkastjes in onze 

tuinen. In de winter laten ze zich op voedertafels goed zien. Van dichtbij zijn goed de verschillen 

te zien tussen het mannetje (met dikke “stropdas” en het vrouwtje (met een smallere). Ook is het 

verenpakje van mannen iets glimmender en dieper zwart dan van het vrouwtje. 

Waarschijnlijk heeft u ook de zang van de koolmees weleens gehoord, al of niet bewust. Vanaf 

eind december laten de koolmezen zich al horen. Na een betrekkelijke stilte in de herfst, 

beginnen ze al op mooie zonnige dagen in december hun eenvoudige lied te oefenen, met een 

hoogtepunt in mei, en dan doorlopend tot juni. 

 

Eigenlijk hebben ze maar twee noten op hun zang: een hogere en een lagere, met ongeveer een 

terts verschil. Maar uit die twee noten weten ze verbazend veel liedjes te persen. Hun lied bestaat 

uit een telkens herhaald motief. 

Het bekendst is de teacher-zang. Teacher, teacher, teacher, en dat zo wel 10 keer achter elkaar 

(een keer telde ik een lied met maar liefst 28 keer het motief). Het geluid doet ook wel denken 

aan een klein fietspompje. 

Na een tijdje schakelt de koolmeesman dan over op een ander motief, bijv. “zie-die-twee, zie-die 

twee, zie die twee”. 

Verder hebben ze een heel scala aan roepjes, zo verschillend, dat zelfs de meest ervaren vogelaar 

er weleens door misleid wordt. Het merkwaardigste geluid dat ik weleens van koolmezen heb 

gehoord kwam vanuit een gat in een boom, waarin een nest zat. Als je te dicht langs liep, kwam 

er een hard, aggressief geluid uit het gat, als van een boze blazende kat. Dat was de ouder-

koolmees, die hiermee de jongen wilde beschermen. Ik heb weleens gelezen dat dit een restant is 

van een ver verleden. Door het geluid van een slang na te doen, jaagt de vogel roofvijanden op de 

vlucht. 

Als u ze goed in beeld heeft, let dan ook eens op de snavel. Die is net fijn genoeg om in het 

voorjaar en de zomer de meest kleine insecten en larven op te pikken, maar tegelijk stevig 

genoeg om in de winter allerlei zaden en noten te verorberen. Elk voor- en najaar draait hun 

maag letterlijk om, en wordt geschikt voor het ene of het andere voedsel. 

De koolmezenstand schijnt zelfs af te hangen van de hoeveelheid beukennootjes. In magere  

“mastjaren” krijgt de landelijke populatie een klap. Gelukkig kan de Vogelwijkpopulatie zich 

tegoed doen aan de opgehangen pinda¹s en vetbollen, die tijdens koude dagen ruimhartig worden 

aangeschaft bij de plaatselijke dierenwinkel. 

De koolmezen zelf zijn weer een geliefd voedsel voor roofvogels als de sperwer, die jaagt op 

kleine zangvogeltjes. Ik zie de sperwer steeds minder vliegen, maar hij moet er nog wel zijn. 

Onlangs vond ik op het schelpenpad achter de Mytlylschool de plukresten van een vink. 

Waarover een volgende keer. 

 

Dick de Vos, Bosuilstraat 7 
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Het  theehuis  
in de Leidse  Hout 

wenst de bewoners van de Vogelwijk 

PRETTIGE KERSTDAGEN & 

EEN VOORSPOEDIG 2005 

 

Open iedere dag vanaf 09:00 uur : 

Voor lunch, high tea, borrel of gewoon zin in ’n 
feestje 
 

 

 

 

 

 

Houtlaan 100 

2334 CL Leiden 

Tel. 071-5153476 

www.deleidsehout.nl 
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Komt u ook & jullie ook? Want: 

        

in de nacht van OUD naar NIEUW, 

 

brengen we met elkaar een TOAST uit op het 

nieuwe jaar, 

 

onder het genot van een drankje en welbekende 

flappen & bollen (als u/je thuis wat over hebt 

voel(t) u zich / je niet bezwaard wat mee te 

nemen ...) 

 

De NIEUWJAARSBORREL op 1 januari 2005 is in het 

Vogelennest en start om 00.30 uur. 

 

TOT DAN! 

 

p.s. Als u gehaald/gebracht wilt worden, kunt u 

contact opnemen met Hans Dirken, tel.517 48 45. 
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Een Gezondheids- en Diensten Centrum in ons Boerhaave district 

 

Op 7 september j.l. werd met een feestelijke receptie het nieuwe 

gezondheidscentrum “Hebe” op de Rijnsburgerweg 163 geopend. Dat centrum is 

een voortreffelijk initiatief van de huisarts mevr. van Schie, die praktijk houdt op 

Rijnsburgerweg 96. Zij kon ook beschikken over het pand op nummer 163 en 

daarin is nu dan ook een nieuwe huisartsenpraktijk gevestigd met mevr. van den 

Braken. Zij en mevrouw van Schie oefenen gezamenlijk een „duo-praktijk‟ uit. Zij 

vervangen wederzijds en hebben ook een gezamenlijke administratie. Omdat 

dokter van Schie een zeer groot aantal patiënten had -  wel anderhalf maal de norm 

2300 - , wordt nu door de andere huisarts geleidelijk een deel overgenomen en 

neemt zij ook nieuwe patiënten aan. Na een jaar zullen er dan zo ongeveer twee 

normpraktijken „ in duo‟ zijn ontstaan. 

Dat is goed voor onze wijken, maar op zich nog niet voldoende om het 

“Gezondheids Centrum” te noemen. De naam Hebe komt van de Romeinse godin 

van de jeugd en de lente. Die past wel bij zo‟n centrum, maar is nog meer 

afkomstig van de naam die het pand  op nummer 96 van meet af aan (ongeveer 

1904) sierde. Zo kon ook de eenheid van de duo-praktijk en het centrum worden 

aangegeven. Het kan „gezondheidscentrum‟ heten, omdat het nu, vooral op 

nummer 163, diverse andere faciliteiten aanbiedt. Voor enkele zorgstichtingen 

(Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland, Dienstverlening Leiden, 

Thuiszorg Groot Rijnland) is Hebe ook een spreekuurpunt en verwijzingsadres. 

Bovendien kunnen er een psychologe, en praktijkverpleegkundige( vooral voor 

chronisch zieken) en een diëtiste geraadpleegd worden. Hebe biedt door de 

aanwezigheid van een ouderen-adviseur  een pakket aan dat in het bijzonder 

geschikt is voor de oudere bewoners van ons district. Het gaat dan om raad en 

daad, zoals periodieke controle voor senioren, voedings- en advies over 

huisinrichting en bemiddeling voor thuiszorg. 

 In ons Boerhaavedistrict, dat de wijken rond de Rijnsburgerweg tussen de 

spoorlijn en Oegstgeest omvat, is een centrum de vervulling van een langverbeide 

wens en een aanwinst. Via huis-aan-huis verspreiding van een folder zijn we 

onlangs van de nieuwe faciliteiten op de hoogte gebracht. 

Dokter van Schie kent de buurt al 16 jaar en heeft ook een achtergrond in de 

sociale psychiatrie. Dokter van den Braken heeft een dozijn jaren een praktijk in 

landelijk Twente gevoerd; zij heeft veel ervaring met de integratie van medische 

zorg en diensten en ook op het gebied van ouderenhulp. 

 

Voorgeschiedenis: 
We mogen als Vogelwijk, Raadsherenbuurt en Houtkwartier dan wel ruim in ons 

groen zitten, namelijk met onze Leidse Hout, Bos van Bosman en Wei van 

Bremmer e.d., maar met faciliteiten voor medische en maatschappelijke zorg zijn 

we karig bedeeld. Toen mevrouw van Schie in 1988 haar praktijk begon op de 

Rijnsburgerweg 163 (dat was eerder het Medisch Opvoedkundig Bureau), was zij 
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de enige huisarts in het district. Daarvóór waren er drie huisartspraktijken 

(Rijnsburgerweg, Nachtegaallaan, Houtlaan) geweest. Zij verhuisde een jaar later 

praktijk en woning naar Rijnsburgerweg nummer 96 (dat was ooitadministratie-

gebouw van de Sociale Faculteit van de Universiteit Leiden). 

Al ruim 15 jaar terug drongen de huisarts en verschillende bewoners  er bij de 

gemeente op aan iets te gaan doen aan die voornoemde karigheid. Een denkgroep 

van betrokken bewoners kwam met de nota “Spoorslags”. Deel van het probleem 

was het vinden van een geschikte lokatie en er waren vele alternatieven bedacht: 

bij een van beide ziekenhuizen, bij het Flanorpad, in de portierswoning of in de 

laagbouw van Nieuweroord etc.  

Dokter van Schie kreeg geen toestemming van de gemeente om haar pand op 

nummer 96 uit te bouwen voor een tweede huisartspraktijk. Dat lukte wel op 

nummer 163 en daarin zijn er nu dus de andere helft van de praktijk en het Hebe 

gezondheidscentrum gevestigd met een team en netwerk van diensten. 

 Ofschoon Hebe bedoeld is als een tussenoplossing (dokter van Schie zegt 

maximaal 9 jaar, tot zij met haar praktijk stopt), kan het nu zijn diensten leveren en 

wellicht zelfs uitbreiden. Als er voldoende behoeften bij ouders en kinderen leven, 

kan misschien ook een Consultatiebureau voor zuigelingenzorg in Hebe worden 

opgenomen. Gezien de beperktheid van ruimte, komen helaas andere 

voorzieningen zoals fysiotherapie niet in aanmerking. 

 

Toekomst: Ook ons district kent een verouderende bevolking. De politiek staat 

weliswaar voor de doorstroming van de ouderen vanuit hun vaak te groot geworden 

woningen naar kleinere, maar wenst wel dat ouderen zoveel en zolang mogelijk in 

hun vertrouwde, eigen wijk blijven. Er is daardoor behoefte aan seniorenwoningen 

en aan medische en maatschappelijke diensten, waaronder ook die op ouderen 

toegesneden zijn. De werkgroep WeG (werkgroep gezondheidscentrum) uit onze 

wijken, de huisartsen en ook raadsleden, die in het Boerhaave district wonen, 

hebben nu als serieuze optie  om seniorenflats en een Dienstencentrum te laten 

realiseren op het terrein van Nieuweroord. Tot uiterlijk 2009 is daar hey 

Asylzoekers Centrum gevestigd. Nu moet er gewerkt worden aan een lange-termijn 

planning. De werkgroep WeG blijft hierover overleggen met desbetreffende 

wethouder. 

Bij die seniorenflats zou een heel scala van dienstenvoorzieningen  gedacht kunnen 

worden. Een uitgebreid gezondheidscentrum, maar ook daarbij fysiotherapie, 

logopedie, apotheek en een “Zotel”(zorghotel, met enkele bedden permanent 

gereserveerd voor wijkgenoten, om gedurende een paar dagen tussen ingreep en 

thuiskomst te verblijven). Uiteraard denkt men ook aan diverse faciliteiten voor 

Maatschappelijke Dienstverlening, consultatie en zorg, zoals Hebe nu ook deels 

heeft. Het ligt voor de hand op het wensenlijstje ook een klein winkeltje voor geld- 

annex postzaken te hebben en eentje voor dagelijks verbruiksgoed; wellicht zelfs 

een kleine politiepost. 

Voor de leefbaarheid van het Boerhaave –district lijkt zo‟n “na-Nieuweroord” 

oplossing heel nuttig en heel aantrekkelijk. Onze werkgroep WeG, Hebe en 

Raadsleden zullen dus de komende jaren  in die richting verder gaan voorbereiden, 
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sturen en overleggen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de draaglast en 

draagkracht van ons district. 

Hans Dirken en Pinny Baruch 
 

(voor het verstrekken van informatie gaat onze dank uit aan de artsen van Schie en van den Braken, de 

gemeenteraadsleden Van Dobben de Bruin en Schreuder-Hoogervegt en de heren Hoogwout en N 

ieuwenhuizen) 

 

 

 

Het estafettestokje naar een volgende wijkbewoner 

 

Wie wonen er in het mooiste huis en op de beste plek van de Vogelwijk/ Juist ja, 

Francien en ik (zie  onder). Bijna tien jaar nu al en met groot genoegen. Wat droeg 

en draagt nu zo bij aan dat genoegen? Veel! 

 

Al gauw te merken dat een groepje bewoners zich inzetten voor het prettig houden 

van de wijk. Later leerden we dat te onderscheiden in leden van werkgroepen en 

van het Wijkcomité. 

Het prachtige bos tegenover ons waarvan we direkt na de verhuizing te horen 

kregen dat het opgeknapt zou worden. (Dat het nog ongeveer zes jaar zou gaan 

duren, merkten we uiteraard pas later). 

Dat hier de kinderen nog gewoon op straat (de rijweg!) speelden. Dat de meeste 

bewoners elkaar vriendelijk groeten. Dat winkels vlakbij zijn. Ja, eigenlijk alles 

vlakbij: Binnenstad, Station, Ziekenhuizen, uitvalswegen, duinen. Dat er nog 

zoveel “avontuur” is voor (kleine ) kinderen; geheimzinnige paden, speeltuinen, en 

koeien, schapen en ganzen in een wei. Eindeloos veel vogels in de tuin. En dat je 

zo snel op de fiets uit de stedelijkheid kan zijn als je dat wilt. Niet te geloven dat je 

in de volle Randstad woont.  

 

Was/is er dan niets onaangenaam? Jawel ! Het hele Annaterrein was indertijd 

onbruikbaar; door vuile injectiespuiten en ander afval van Engelse krakers, die daar 

al jaren bivakkeerden. Het uitbranden van hun onderkomen – niet aangestoken! En 

zonder slachtoffers – maakte een eind aan deze ongezonde toestand. Toen kon 

eindelijk een serieus plan voor nieuwbouw ontwikkeld worden. Het past hier om te 

zeggen hoe blij we zijn met de nieuwe (actieve!) bewoners. 

 

De komst van de asylzoekers was niet leuk; niet zozeer om de volwassenen die in 

“Nieuweroord” verbleven – die zagen of hoorden we nooit - , maar door de groep 

asociale jongeren die er in het begin was. Die was het ook waarschijnlijk die 

zorgde voor een golf van inbraken in onze buurt. Wij hebben er zelf drie achter 

elkaar meegemaakt! Ook bleek het Bos van Bosman, pal voor onze deur, een 

drugs- verdeelcentrum te zijn geworden en is dat maanden lang gebleven. Jongeren 

op bromfietsen reden ‟s avonds en ‟s nachts af en aan. Heb zelf nog eens belet dat 

ze er speciaal een hut (van gegapt bouwmateriaal) voor bouwden – “dan zaten ze 

wat warmer en droger”! Gelukkig dat dit door optreden van de politie, maar in de 
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eerste plaats eigenlijk door grote inspanning van de Voorzitter van ons 

Wijkcommité, Ruud Stam, nu allemaal verleden tijd is. 

 

Verder helemaal geen minder aangename dingen meer? Een kleintje dan nog. Mijn 

kleinkinderen (en ikzelf ook wel) trappen nog al eens in de hondenpoep. Maar daar 

wordt binnenkort ook wat aan gedaan, zo is ons verteld op de Wijkinformatieavond 

(zie elders in dit blad). Wij zijn benieuwd. 

 

Ik hoop U allen nog vaak te mogen groeten! 

 

Kees Post, Blauwe Vogelweg 2 
 

 

 

 

 

 
 
De Algemene Jaarvergadering voor de Vogelwijkers 

 

Datum en aanvangstijd:   24 februari 2005  om 20.00 uur 

 

Plaats : het Vogelennest (Speeltuingebouw) 

 

 

Voorlopige Agenda 

1 opening, agendapunten, mededelingen (o.m. 

bestuurswijziging) 

2 verslag van de vorige jaarvergadering op 16 april ‟04 (zie De 

Praatvogel juni ‟04 p.15-19) 

3 activiteiten in 2004 en voornemens 2005 

4 financiën 2004 en 2005 , kascommissie en décharge 

penningmeester 

5 statutenwijziging van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk 

6 agendapunten van de bewoners 

7 rondvraag en sluiting 

 

Voor koffie en speculaas wordt gezorgd. 
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… het Vogelplantsoen dagelijks bezoek krijgt van een groepje halsbandparkieten, 

die al krijsend de bessen uit de bomen eten; 

 

…op het Vogelplantsoen af en toe een dame dwars over het gras fietst; 

 

…het wandel/fietspad door het Bos van Bosman nu door de gemeenteraad officieel 

“Springerpad” is gedoopt, maar dat.. 

 

…de gemeentelijke dienst Wegbebakening nog geen tijd had voor het plaatsen van 

naamborden; hopelijk blijven die wel op hun plaats, want dat.. 

 

…vandalen steeds opnieuw de anti-fiets hekjes aan het begin en het eind van het 

Springerpad slopen; die dingen staan er voor onze veiligheid!; 

 

…er voor de Leeuwenhoek, aan de overkant van de Wassenaarseweg, opnieuw 

bouwplannen zijn, zoals voor enkele huizen, laboratoria en bedrijven; 

 

…Burgemeester en Wethouders bezig zijn de inspraaktermijn te verkorten van zes 

naar vier weken en we dus nog meer alert moeten zijn op plannen die van belang 

zijn voor onze wijk; 

 

…in De Stadskrant van 26 november een verzoek staat van de gemeente aan de 

bewoners van speciaal de Vogelwijk, Rijnsburgerweg en Merenwijk, “om takken 

van struiken en bomen op particulier terrein, die overhangen op de openbare weg 

terug te snoeien binnen de eigen erfgrens”; er blijken veel klachten en nu is het nog 

snoeitijd!; 

 

…alle Vogelwijkers niet moeten vergeten in hun nieuwe agenda te reserveren: 1 

januari 00.30 uur Nieuwjaarsborrel; 24 februari 20 uur Algemene Wijkvergadering; 

19 maart 11 uur Jaarvergadering van de Speeltuin (alle drie in het Vogelennest); 

 

…Uw kerstboom langer mooi blijft als U twee dagen, voordat U de boom gaat 

versieren, hem met zijn stam in een emmer water laat staan, waaraan rijkelijk 

glycerine is toegevoegd; 

 

…wij U een Prettige Kerst, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2005 

toewensen. 

 

Nel van der Steen 
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Het wijkcomité  wenst iedereen 
 

prettige feestdagen 
 

en 
 

een gezond en gelukkig 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


