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Politie 

 Wijkagent: dhr. Peter Vink : 071 - 525 83 02 
 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 
 Alarmnr.: 112 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 522 65 33 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving : 516 77 52 

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 recht voor om kopij en 
ingezonden stukken niet te plaatsen dan wel in te korten. 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 

Ruud Stam (voorzitter)   Van Eysingapark 10 tel. 515 30 40 
Kees Post (vice-voorzitter) Blauwe Vogelweg 2 tel. 515 77 83 
Noor Engbers (secretaris) Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 
Jan van Doggenaar (penn.m.) Bosuilstr. 1  tel. 301 53 91 
Lydia Sterrenberg (lid)  Lysterstr. 5  tel. 515 49 95 
Hans Dirken (lid)    Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 
Redactie : 

Hans Dirken   j.m.dirken@io.tudelft.nl  

Kees van den Aarsen  c.vd.aarsen@tiscali.nl 

 
De praatvogel is ook in kleur te lezen via www.vogelwijk.nl  

http://www.vogelwijk.nl/
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Het aantal opengestelde plaatsen bij Nieuweroord is thans ca 600. Dat 

komt als daadwerkelijke bezetting neer op ca 350 mensen omdat velen 

bij vrienden en familieleden logeren. De gemeente had bij de overgang 

van OC naar AZC bedongen dat er slechts vierhonderd plaatsen zouden 

zijn. Echter door de landelijke ontwikkeling, waardoor vele centra 

noodgedwongen moeten sluiten heeft het COA de 600 plaatsen nodig. 

Zo‟n uitbreiding kan niet zomaar en op 12 februari was er dan ook een, 

zeer slecht bezochte, informatieavond voor omwonenden. 

Als wijkcomités, Raadsherenbuurt, van Eysingapark en Vogelwijk, 

hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om voorwaarden te 

stellen, wetende dat een nee niet haalbaar zou zijn. 

Wij hebben gevraagd om een eventuele verlenging van 400 naar 600 niet 

automatisch te doen en alleen via het nee tenzij principe. Dus alleen als 

het aantoonbaar onmogelijk is de capaciteit elders te vinden Voorts 

hebben wij gevraagd om extra aandacht voor veiligheid, rust en netheid. 

Dus de leefbaarheid voor de buren van het COA. Op beide punten zijn 

toezeggingen gedaan. Wat de leefbaarheid betreft heeft het COA 

toegezegd om als dat nodig is extra bewaking en maatregelen in te 

zetten. Kortom een resultaat om niet tevreden en niet ontevreden mee te 

zijn. 

De Gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het tijdelijk 

toestaan van de 600 plaatsen. 

In de vergadering is door wethouder Wim de Boer nogmaals bevestigd 

dat het centrum uiterlijk in 2009 sluit. De gemeente wil er dan 

seniorenappartementen gaan bouwen en er een gezondheidscentrum voor 

onze buurten vestigen. Ook het COA heeft gezegd het centrum per 2009 

te sluiten. 

 
Ruud Stam 
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Al jaren zijn er gesprekken gaande over de noodzaak van een 

gezondheidscentrum in de regio ten Noorden van het Spoor. 

Dit werd al verwoord in het rapport  “Spoorslag”, een onderzoek waarin 

zowel de gemeente Leiden als Oegstgeest en de stichting SWOO 

(Stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest) inbreng had. Het aantal 

bewoners in dit gebied (zie het verslag  in de Praatvogel  van Juli 2003) 

maakt een gezondheidscentrum nog nijpender, want  als 

verzorgingsgebied voor 1 arts is dit gebied met zoveel inwoners veel  te 

groot.  

Voor deze wijk werden  hierover gesprekken gevoerd met  

belangstellenden uit de andere wijken door Jan van Doggenaar en Nellie 

Smeenk en het wijkcomité van de Vogelwijk. 

Toen Nellie haar plek beschikbaar stelde leek het mij een uitgelezen 

moment om mijn energie in te gaan zetten voor dit doel. 

 

Wat is er gebeurd sinds Juli 2003 ? 

 Alle personen die met het gezondheidscentrum bezig waren , 

hebben met elkaar kennis gemaakt (dus ook van de 

Raadsherenbuurt en de Boerhaave-wijk). 

 Er is geïnventariseerd wat er tot nu toe aan werkzaamheden 

verricht is. 

 We hebben fiat gekregen  van de verschillende wijkcomités om 

als gesprekspartner te kunnen fungeren.. 

 

Zo is de comité WEG (Wijk en Gezondheidscentrum) ontstaan . Voor 

de Vogelwijk hebben hierin zitting Jan van Doggenaar en 

ondergetekende.. 

 

Er is de laatste tijd regelmatig contact en overleg geweest met  de  

wethouders H.Buying (WOWZ), R. Hessing (VOCS), R. Hillebrand 

(ROWR) en Mevr. Dobbe de Bruyn , raadslid voor de VVD en actief 

wijkbewoonster. 

De voorzitters en vice-voorzitters van de Vogelwijk Dhr. R Stam, K. 

Post en andere belangstellenden en afgevaardigden uit de andere  twee 

belanghebbende  wijkverenigingen waren hierbij ook aanwezig. 
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Een Gezondheidscentrum in deze buurt moet nl. gezien worden als een 

onderdeel van een uitgebreid plan waarvan de volgende  invloed op 

elkaar hebben: 

 

 Het contract met het  COA tot 2009,  

 De uiteindelijke plek van Woutertje Pieterse (daar over heeft U de 

laatste weken regelmatig  in het Leidsch Dagblad kunnen lezen.) 

 Voorlopige plek voor een gezondheidscentrum 

 

De huidige plek van het AZC zou geschikt kunnen zijn om een 

gezondheidscentrum te plaatsen . Er zouden evt. seniorenflats gebouwd 

kunnen worden op deze plek 

Ons inziens een goede combinatie. Er zou dan  ook ruimte zijn voor 

extra voorzieningen : bijv.  een ontmoetingscentrum, een dependance 

van de bibliotheek, een computertheek etc . 

 

De volgende bijeenkomsten van  WEG zullen vooral gaan over: 

 Realiseren van een voorlopig gezondheidscentrum? (2009 is nog 

ver weg) 

 Wat willen we eigenlijk in zo‟n centrum behalve een arts en bv een 

voorzieningen-loket. 

 Een stappenplan maken voor definitieve voorzieningen op de plek 

het huidige AZC. 

 

Wij houden U op de hoogte en staan ook open voor suggesties uit de 

wijk. 
 

Pinny Baruch 

Merelstraat 40 

Tel.:  06-10772869 

E-mail : penlen@zonnet.nl 
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De Vogelwijk is klein maar fijn. Klein, omdat onze buurt als een van de 54 Leidse 

wijken een oppervlak heeft van slechts 31 hectaren en dat is maar 1,35 % van onze 

stad. Het aantal inwoners is evenmin erg groot. Er zijn naar inschatting ongeveer 

1750 „overnachters‟ in onze wijk, van wie er 600 in het AZC en een 350 in de 

studentenflats en ongeveer 750 permanente bewoners. Overdag komen er wel 1500 

dagverblijvers bij in de wijk, maar gaan er waarschijnlijk ook wel een 1000 

overnachters weg (zie Bewoners en woningen in de Vogelwijk, De Praatvogel van 

juli 2003). Er is dus wel veel komen en gaan en een zeer grote verscheidenheid aan 

mensen. Het fijne van de wijk zit „m ook in de meer dan gemiddelde 

woontevredenheid van de permanente bewoners en in de veiligheid, die zowel 

objectief blijkt  uit de politie-statistieken, als subjectief uit de gemeentelijke 

enquêtes. 

 

Is alles dan altijd „pais en vree‟? Uiteraard niet en bijvoorbeeld de grote 

concentratie in het Asiel Zoekers Centrum van veelsoortige mensen, onder 

moeilijke en voor hen vreemde omstandigheden, maakt het begrijpelijk dat er daar 

meer spanningen zijn en dat daar ook meer voorvalt dan in de rest van de wijk. 

Enkele jaren terug waren er zelfs Kamervragen over de AMA‟s en was er soms 

sprake van duidelijke overlast in de buurt. De laatste twee jaren is het er echter 

redelijk rustig en beheersbaar, vooral dankzij de grote aandacht voor preventie en 

snelle aanpak van kundig personeel. De politie kan er na waarschuwing binnen de 

vijf minuten zijn, maar dat is zelden nodig. 

 

In de rest van de wijk is het zelfs zéér rustig. Toen we aan de politie vroegen om 

wat gegevens over criminaliteit in de wijk in vroegere jaren, bleek er na speuren in 

de archieven eigenlijk weinig te melden. Wat gevallen van klachten over 

geluidshinder door buren of verkeer, wat ruzies en kattenkwaad, maar  – gelukkig 

maar -  geen „smakelijke‟ gevallen voor een echte misdaadverslaggever. In de 

Leidse Hout werd begin 2003 een mevrouw uit Georgië doodgeschoten; tragisch, 

maar toch niet in de Vogelwijk. Voor enkele dodelijke ongevallen  in de wijk moet 

je vele en vele jaren terugzoeken. Ook in vergelijking met  andere Leidse wijken 

komen we er positief van af. Voor de politie is onze wijk  dus niet een voorwerp 

van grote zorg. Ze weten dat er bij ons over het algemeen tolerant met elkaar wordt 

omgegaan. Toch letten we best op afwijkend gedrag, maar men probeert dat hier 

vooral eerst zelf onderling op te lossen. Men roept niet direct de politie erbij, zoals 

dat bijvoorbeeld wel gebruikelijker is in de Kooi of de Horsten, maar spreekt elkaar 

aan en, als dat niet lukt, wordt tenslotte de wijkagent erbij gehaald. 

 

De wijk wordt niet door de politie verwaarloosd, want wekelijks zijn er rondes en 

er wordt uiteraard gezorgd voor constante telefonische bereikbaarheid van de 

politie; er wordt ook regelmatig met buurtvertegenwoordigers overlegd. De 

alertheid wordt dus op peil gehouden. Hoe wordt dat door de politie georganiseerd? 
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Om dat en veel van het voorgaande te weten te komen, heeft Uw Praatvogel een 

interview gehouden met de wijkagent. Dat is voor ons Brigadier Pieter Vink, die 

enige tijd geleden de wijktaak heeft overgenomen van zijn collega Marco van 

Haalem. De laatste „doet‟ nu in twee dagen  de Raadsherenbuurt  en het 

Houtkwartier en hij heeft daarnaast een eigen bedrijf. Onze wijkagent Vink werkt 

ook in deeltijd bij de politie. In drie dagen per week ligt zijn taak bij drie 

„speerpunten‟: het AZC, het Woonwagenkamp en de Groenoordhallen, plus dus 

daarbij onze rustige wijk. Voor de rest van de werkweek is hij internationaal 

voetbalscheidsrechter bij de FIFA. Nu begin 30, is hij al 13 jaar bij de politie. 

Afkomstig uit Noordwijk, volgde hij zijn politie-opleiding in Harlingen en werd 

erna gestationeerd in Leiden, Amsterdam, bij de ME en erna weer in Leiden. Hij is 

een korte tijd ertussenuit geweest om alleen maar bij de FIFA te werken, maar hij 

begon toen al gauw de veelzijdige contacten van het politiewerk te missen. Nu 

heeft hij naar zijn zeggen “het beste van twee werelden”: het veel buitenlands 

reizen, fluiten en cursussen volgen voor het voetballen èn het machtige politiewerk, 

met contacten die wisselen van junk tot burgemeester enz. Dus “never a dull 

moment”: het oplossen  – met professionaliteit, luisteren en tact -  van allerlei 

soorten van crisis, vaak geconfronteerd met tragedies, maar ook met positieve 

gebeurtenissen. Politiewerk is ook vaak „scheidsrechteren‟! 

 

Het instituut „Wijkagent‟ bestaat al zo‟n kleine 20 jaar en heeft bij alle 

reorganisaties sindsdien niet aan belang verloren; de erkenning ervoor is 

daarentegen eerder toegenomen. De wijkagent functioneert als de „ogen en oren‟ 

van het politiewerk: een oplettend en goed contact met het veld en vooral met de 

potentiële probleemgevallen, om bij ernstiger ontwikkelingen, zoals voor het 

RIAGG, snel en adequaat te kunnen informeren, begeleiden of ingrijpen. De 

wijkagent verkeert dus veel in het veld, om zich blijvend op de hoogte te houden. 

Niet meer dan de helft van zijn werktijd kan hij administratief werkend op het 

bureau zijn. 

 

Dat bureau is in ons geval op enige afstand en wel het bureau Leiden-Noord, bij de 

Pelmolen in de Merenwijk, dichtbij het winkelcentrum de Kopermolen. Er werken 

daar een 40 mensen en het vormt een onderdeel  van de politieregio Leiden-

Voorschoten, die ongeveer 350 personeelsleden telt. In de gehele regio Hollands 

Midden werken ten naaste bij 2000 politiemensen. 

 

Brigadier Vink heeft dus inderdaad wat meer aandacht nodig voor het AZC, voor 

het Woonwagenkamp (waar nu het aantal plekken aanmerkelijk moet worden 

teruggebracht tot het aanvankelijk voorgeschreven aantal), of voor de 

Groenoordhallen (waar plannen zijn om forse pop- en andere evenementen te gaan 

houden). Toch is de Vogelwijk echt zíjn wijk, die zijn oprechte belangstelling 

heeft. Het is fijn dat in de Vogelwijk de kinderen op straat kunnen spelen. Toch 

vroeg hij om in de Praatvogel ons Vogelwijkers aan te sporen om bij echte klachten 

niet te aarzelen hem te bellen : 071- 525 83 02. 
 

Hans Dirken 
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Verplaatsing of uitbreiding op huidige locatie van de  

basisschool Woutertje Pieterse 
 
 
Er zijn de laatste weken in de plaatselijke kranten al enkele artikelen 

verschenen over de ideeën van de gemeente Leiden betreffende deze 

openbare school. Toch is het goed hier in De Praatvogel nog te melden 

dat het Wijkcomité op een uitnodiging is ingegaan van Ruud Hessing, 

Wethouder Onderwijs (en Verkeer en vervoer, cultuur en sport) voor een 

“verkennende” bijeenkomst. 

 

Hans Dirken en Kees Post waren daar op 15 januari j.l. Naast Hessing 

was daar ook wethouder Hans Buijing (wonen, ouderen, welzijn en zorg) 

en als genodigden: de directeur van de basisschool, gemeenteraadslid 

mevr. Dobbe-de Bruine (tevens bewoonster van de Raadsherenbuurt) en 

vertegenwoordigers van de Raadsherenbuurt, onze wijk dus, het 

Houtkwartier, de Boerhaavelaan en van de vereniging Vrienden van de 

Leidse Hout. 

 

Wethouder Hessing gaf daar duidelijk aan dat hij het liefst de school ter 

plaatse (Houtlaan) zou zien uitbreiden, om daarmee geldverlies te 

voorkomen en de ontwikkelingen rond Nieuweroord niet te blokkeren. 

Wat betreft Nieuweroord werd door hem genoemd een aanpassing van 

de hoogbouw tot seniorenwoningen en een Gezondheidscentrum en 

eventueel nog meer in de laagbouw. 

 

De verschillende vertegenwoordigers beperkten hun antwoorden tot de 

toezegging een en ander met hun achterban te zullen bespreken. Wij van 

onze kant hebben het vermoeden uitgesproken dat er binnen de 

Vogelwijk, inclusief het van Eysingapark, weinig bezwaren tegen deze 

nieuwe gedachten zouden bestaan. 

 

Toegezegd werd dat er door de gemeente een persbericht hierover zou 

worden gemaakt en dat is ook gebeurd blijkens de krantenberichten. 

 

Inmiddels is een en ander ook zijdelings ter sprake gebracht tijdens de 

informatie-avond over het Asielzoekers Centrum voor de 

vertegenwoodigers van de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt, die door 

wethouder Wim de Boer werd belegd in het Rijnlands Revalidatie 
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Centrum op 12 februari j.l. Van die avond wordt elders in deze 

Praatvogel verslag gedaan. Bovendien was er ook op 16 februari een 

speciale ledenvergadering van de vereniging van Vrienden van de Leidse 

Hout, waar wethouder Hessing over de mogelijke locaties van de school 

Woutertje Pieterse sprak. 

 

De zaak ligt kennelijk bij sommigen zeer gevoelig en de gemeente gaat 

dus in dit geval niet over één nacht ijs. 
 

Kees Post, 28 februari 2004 

 

 
. 

 

 

 

 
 

 

Nadat het nieuwe jaar pas een half uur oud was, begon de 

nieuwjaarsborrel van de Vogelwijk in het Speeltuingebouw. Het was 

georganiseerd door het Wijkcomité en de Speeltuinvereniging te samen. 

In totaal druppelden er zo‟n 30 personen binnen, onder wie ook oud en 

jong. Het was geanimeerd en reuze gezellig; nieuwe kennismakingen en 

ook kletsen met al bekende buurtgenoten. 

Bij navraag kwam steeds het antwoord dat zo‟n manier van jaarwisselen 

voor de buurt zeker de moeite is om te herhalen. Van het aanbod om 

mensen te halen en te brengen met een auto, werd niet gebruik gemaakt, 

maar als geste gewaardeerd en ook voor herhaling vatbaar geacht. 

Volgend jaar een nog grotere opkomst? We zijn met de wijk het nieuwe 

jaar dus in ieder geval goed begonnen! 

 

Hans Dirken 
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Resultaten 2003 / begroting 2003 / begroting 2004 
 

Inkomsten Resultaten 2003 Begroting 
2003 

Begroting 20O4 

Bijdrage wijkbewoners  1.288,56  0  pm 

Subsidie Gemeente  875,00  875  1.000 

Rente  12,03  15  10 

Proper Stok & Kastelein  3.150,00  pm  0 

Tekort  285,97  615  1.190 

Totaal inkomsten  5.611,56  1.505  2.200 

       

Uitgaven       

Activiteiten:  4.150,09  500  800 

 Wijkfeesten 4.071,18  300  400  

 Schoonmaak Bos 78,91  100  100  

 Volleybal toernooi 0,00  -  160  

 Nieuwjaarsborrel 0,00  -  75  

 Onvoorzien 0,00  100  65  

Organisatie:  516,17  205  500 

 Repres & 
lidmaatschap 

259,84  105  250  

 Bestuurskosten 256,33  100  250  

Wijkblad  945,30  800  900 

4x Praatvogel 945,30    900  

Totaal uitgaven  5.611,56  1.505  2.200 

Balansen 
 

Debet 
Per 1-1-2003 Per 31-12-2003 

Postbank rekening 
courant 

1.482,91 1.184,91 

Plusrekening 719,66 731,69 

Totaal 2.202,57 1.916,60 

   

Credit   

Vermogen  2.202,57 1.916,60 

Schulden 0,00 0,00 

Totaal 2.202,57 1.916,60 

 

Toelichting op de resultaten van 2003: 

 

1. Afname vermogen in 2003: € 285,97. Deze post was begroot op € 615. 

2. Het feest heeft per saldo geld opgeleverd: nl. € 367,38. 

3. Bestuurskosten zijn overschreden door representatie bestuursetentje. 

4. De Praatvogel is duurder uitgevallen dan begroot. 
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5. De “omzet” van het wijkcomité was in 2003 veel hoger dan begroot door de 

opname in de jaarrekening van het kennismakingsfeest tussen oude en nieuwe 

bewoners. 

 

Overwegingen van het bestuur bij de begroting 2004: 

 

1. Het bestuur kiest er voor om nu geen bijdrage van bewoners te vragen. Dat 

heeft als consequentie dat er op het “vermogen” € 1.900 bijna € 1.200 zal 

worden ingeteerd 

2. Per begrotingspost wordt een taakstelling toegepast. Dat betekent dat er in 

principe geen overschrijdingen worden toegestaan. 

 

Leiden, 4 maart 2004 

 
namens het bestuur, 

Jan van Doggenaar, 

penningmeester 

 

 
  

Wat zijn dat voor vreemde vogels uit verre landen in onze buurt? Niet alleen 

mensen, maar ook vogels uit alle windstreken hebben zich in onze wijk gevestigd. 

Ze laten zich ook horen: de melodieus roepende Canadese ganzen, de nijdig 

raspende nijlganzen en de halsbandparkieten, die roepen alsof er een valkje 

overvliegt. 

 

De mens lijkt nooit tevreden. We hebben zo veel fraaie, inheemse vogels. Maar 

toch houden we het liefst exotische vogels van elders. Sommige soorten die 

ontsnappen, kunnen zich in ons land prima in leven houden, vaak tot ieders 

verrassing, en vormen soms een bedreiging voor de oorspronkelijke vogelfauna. 

 

Canadese ganzen worden al eeuwen als jacht- en siervogel gehouden, vooral in 

Engeland. Daar leven al hele populaties in het wild. Ook in 

België en Duitsland kwamen ze al een tijd voor. En nu zien we 

ze over onze huizen vliegen, of in het weiland van Endegeest. 

Eerst waren er een paar, het volgende jaar al wat meer, en nu is 

er een kudde van meer dan 40 stuks. Mooi zijn ze wel, grijzig en 

met een grote, witte keelvlek op de zwarte hals en kop, zie ook het plaatje. In het 

vroege voorjaar verspreiden de paartjes zich. Ze broeden in Endegeest en Poelgeest 

en in de wijde omgeving. Na de broedtijd komen de weer  bij elkaar en dan is de 

groep opnieuw groter geworden. Ze vliegen elke dag – en nacht – luid roepend 

over de huizen. 

 

De nijlganzen komen uit Afrika. Ze zijn ontsnapt uit vogelparken en het eerste 

broedgeval in Nederland dateert van 1967. Het zijn mooie vogels; de voornaamste 

kleur is lichtbruin, met een donkerbruine vlek op de buik en een donkerbruine 
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oogring. Als ze vliegen is er een grote, witte plek op de vleugel zichtbaar. Hun roep 

is even lelijk als hun verenkleed mooi is: een akelig, raspend 

geluid. 

Hoewel het watervogels zijn, broeden ze vaak hoog boven de 

grond, in nesten van kraaien of in gaten in muren, zoals in de oude 

gebouwen van het academisch ziekenhuis. Hun jongen 

(gemiddeld 7 of 8) zijn fraai getekende donsballetjes, geel met bruin gekleurd. Ze 

laten zich gewoon uit het nest naar beneden vallen. Donsjongen wegen haast niets 

en komen altijd goed terecht. 

De aantallen nijlganzen in ons land nemen snel toe; in de Horsten bij Wassenaar 

zitten hele groepen. Helaas zijn ze erg agressief tegenover andere vogels; ze jagen 

die uit hun gebied en nemen hun nesten in beslag. Dus hoe dat op en duur moet 

aflopen?  

 

Dat geldt ook voor de halsbandparkiet, afkomstig uit Zuidwest-Azië. Het zijn 

kleine papegaaien met een lange staart, prachtig groen gekleurd, met 

een knalrode snavel. De mannetjes hebben een zalmkleurige 

halsband, maar die zie je alleen van dichtbij, als de vogels voor het 

raam aan vetbollen of pindaslierten hangen. Dat doen ze heel 

behendig: papegaaien zijn echte klimvogels. Ze trekken zich aan hun 

snavel op, hangen ondersteboven, draaien om hun as: het maakt ze 

allemaal niets uit. Het zijn bovendien uitstekende vliegers; hele 

groepjes trekken met grote snelheid over de huizen, op weg van en naar hun 

slaapplaatsen. Hun schelle roep en karakteristieke vliegbeeld maakt ze erg 

opvallend. Ze overnachten in grote groepen; in Amsterdam en Voorburg zijn 

slaapplaatsen van honderden dieren. Overdag verspreiden ze zich over de 

omgeving en bezoeken paarsgewijs onze tuinen; zoals bij alle papegaaien, blijven 

mannetjes en vrouwtjes trouw bij elkaar. Ook de halsbandparkiet is in de jaren 

zestig ontsnapt, heeft zich hier en daar  kunnen handhaven en verovert nu opeens 

het halve land. Met al dat lekkers dat wij voor de vogels ophangen, komen ze de 

winter gemakkelijk door. Verder eten ze knoppen, bloemen, vruchten en zaden. 

De meeste mensen vinden deze tropische vogels een aanwinst voor hun tuin en 

genieten van hun fraaie kleuren, vermakelijke capriolen en aandoenlijke 

huwelijkstrouw. Maar er is wel een probleem. Halsbandparkieten zijn 

holenbroeders en jagen andere vogels, zoals mezen en spreeuwen, uit hun woning. 

Ook vleermuizen worden het slachtoffer; de parkieten pakken ze beet, bijten ze 

dood en gooien ze uit de boom, met jongen en al. De dode populier in het Bos van 

Bosman, die de gemeente als “spechtenstam” heeft laten staan, is door de parkieten 

in beslag genomen. En dat was niet de bedoeling!  

 

Exoten worden ze genoemd. Dieren die van elders komen. Of ze een verrijking van 

onze vogelstand vormen, is nog maar de vraag. Maar wat doe je eraan? 
 

Nellie en Chris Smeenk 
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-  

 

- die zogenaamde fietssluizen in het Bos van Bosman zijn aangelegd en aan de 

kant van de Wassenaarseweg al weer deels vernield (niet door ons 

kennelijk); 

- de gemeente het asfaltpad tussen die sluizen naar alle waarschijnlijkheid de 

officiële naam “Springerpad” gaat geven; 

- het ernaar uitziet dat de school Woutertje Pieterse blijft waar die zit en daar 

wat kan uitbreiden (zie elders in deze Praatvogel); 

- er wel plannen waren om enkele lindebomen aan de Nachtegaallaan te 

planten, maar dat de ondergrondse kabels dat hebben verhinderd; 

- het lelijke blauwe staketsel aan het Vogelplantsoen eindelijk is opgeruimd; 

dat was het laatste overblijfsel van de Orthopedische Schoenmakerij en de 

voormalige Annakliniek, maar het plantsoen komt nu toch in zijn volle 

glorie; 

- er in dat plantsoen nog wel erg veel water blijft staan; het regende de 

afgelopen weken ook wel erg veel en de grond en de drainage moeten zich 

dus kennelijk nog wat aanpassen; dus blijven hopen dat het goed komt; 

- er nog steeds uilen in onze buurt zijn; je kan ze ‟s avonds horen krijsen; 

- De krokussen, geplant in het najaar in het Bos van Bosman, bloeien. Het zijn 

er nog niet zoveel als de bolletjes hadden doen hopen, maar dat komt wel in 

de komende jaren. Het is een prachtig gezicht als de zon schijnt! 

- als U uw kat een kattenbel aanbindt, dat veel jonge vogels spaart; 

- als U de narcissen in het Bos van Bosman laat staan , er veel meer mensen 

plezier van hebben (dus niet afplukken zoals we laatst zagen!); 

- de halsbandparkieten ook op zoek zijn naar geschikte nesten in ons bos; 

- een paar mottenballen op de bodem van de afvalbak de bak fris doen ruiken 

en vliegen verjagen; 

- het ooievaarsnest nog wat leegjes erbij staat op het landje van Bremmer, 

maar dat de gemeente Oegstgeest  alle moeite zal doen om een paartje te 

lokken; 

- het mede door het opnieuw in gebruik nemen van de Mytylschool komt, dat 

er de laatste weken opvallend veel en druk geparkeerd wordt in de wijk; ook 

de nieuw aangelegde kruispunten in de Lijsterstraat kosten enkele 

parkeerplaatsen; komen er nu meer auto‟s in de wijk dan er huizen zijn ? 

 

Nel van der Steen 
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Vanaf 8 april wonen we bij jullie in de wijk. Het lijkt ons een erg  

gezellige wijk en wij stellen ons graag even voor als nieuwe bewoners. 

Wij zijn Nicole, Ronald en Floris (2 1/2 jaar). Bovendien zijn we in 

blijde verwachting van nog een kindje. 

We gaan wonen in de Mezenstraat. Momenteel wonen we nog in Den 

Haag. Leiden is niet geheel nieuw voor ons, we hebben allebei in Leiden 

op de middelbare school gezeten. Vervolgens hebben we beide in Delft 

gestudeerd. Nicole heeft daar nog les gehad van, de Praatvogellezers wel 

bekende, Prof. Hans Dirken. 

De vogelwijk lijkt ons een hele leuke wijk met veel gezelligheid, waar 

ook de speeltuin ook een belangrijke rol in speelt. We worden zeker lid! 

Wij gaan onze spullen inpakken en hopen jullie binnenkort te ontmoeten 

in de Vogelwijk.  

Wij hebben er zin in! 

 

Nicole, Ronald en Floris. 

 

 
 

Zaterdag 17 april 

van 13:00 uur tot 17:00 uur 
in het Rijnlands Revalidatie Centrum 

 

 

 

 

 

 
 

Het is zover we gaan de gloednieuwe sporthal eens van binnen bekijken 

en wel door er een grandioos wijktoernooi te organiseren. 
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Ook de bewoners van de Raadsherenbuurt worden bij deze van harte 

uitgenodigd mee te doen !  

 

 

Het lijkt ons een leuk idee om met 

diverse volleybalteams en 

badmintondubbels een toernooi te 

houden. Voor het volleybal kunt U  zich 

opgeven met hele gemengde teams 

tegelijk (bijv. Straatteam, familie –of 

vriendenteam ) . Natuurlijk kunt u ook 

zonder team meedoen , u wordt dan 

ingedeeld in een team door de organisatie. 

Voor badminton geldt hetzelfde :  U kunt als dubbel meedoen of u 

aanmelden als vrije speler. 

U kunt zich ook aanmelden om bijv. als scheidsrechter mee te helpen dit 

toernooi een succes te maken. 

 

 

Info :  Ben Schippers     Tel : 5152233 

Kees van den Aarsen  Tel : 5190519 

 

 

Aanmelden voor GRATIS deelname kunt u als volgt doen : 

 

Door het formulier, achterin deze Praatvogel, in te vullen  

 

of  

 

Per e-mail naar : c.vd.aarsen@tiscali.nl  

 

Svp opgeven :  Naam, adres, leeftijd,  m/v  

volleybal / badminton    

individuele deelname / naam team  

De naam van elk teamlid 

 

mailto:c.vd.aarsen@tiscali.nl
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Deelname formulier  WIJKTOERNOOI  RRC Zaterdag 17 April  
================================================= 

Svp. bezorgen vóór 14 april bij  Ben Schippers , Mezenstraat 7        of  
      Kees van den Aarsen, Merelstraat 29 
Individuele opgaven : 

============ 
Naam   : ______________________________ Leeftijd : ___ 

Adres   : ______________________________ Man / Vrouw 

Telefoonnumer  : _________________    Volleybal / Badminton  

Volleybalteam opgave: 

 

Naam team  : _____________________________ 

Contactpersoon  : ___________________________   

Adres  : ___________________________  Tel : ___________ 

1. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v  

2. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

3. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

4. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

5. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

6. Naam  : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

7. Naam : ______________________________  Leeftijd : ___   m / v 

BadmintonDubbel opgave: 

 

Naam dubbel : _____________________________ 

Adres   : _____________________________  Tel. : _________ 

1. Naam   : ___________________________   Leeftijd : ___ m / v  

2. Naam : ___________________________   Leeftijd : ___ m / v 

Ik wil meehelpen bij de organisatie : 

 

Naam  : _____________________________ 

Adres  : _____________________________  Tel. : _________ 


