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Politie 

 Wijkagent: dhr. Marco van Haalem ma & d i : 071 - 525 83 02 
 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 516 55 01 
 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   De praatvogel is ook in kleur te lezen via  
*  Zomer :          1 juni   www.districtsraden.nl 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 
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Een mega operatie                                               
Ruud Stam 
                                                                                           
Zoals we allen uit de krant hebben kunnen vernemen gaat het asielzoekerscentrum rond de 
zomervakantie sluiten. Het gebouw bleek ineens niet brandveilig. Je vraagt je dan als leek af hoe 
komt dat? Is er wat veranderd? Zijn de normen aangescherpt na de Schipholbrand? Nee, dat 
bleek allemaal niet het geval. Het ligt anders. Na een ontruimingsoefening werd geconcludeerd 
dat niet alle bewoners voldoende redzaam zijn om zelf het pand te verlaten. Daarom moet het 
pand nu gefaseerd worden ontruimd en zullen er zolang dat nog niet gebeurd is extra 
brandwachten worden ingezet. Maar ook deze verklaring roept veel vragen op. Ik noem er een 
paar: 

• Waarom was dit de eerste grootscheepse brandoefening in al die jaren? 
• Waarom, toen dat rechtstreeks aan de brandweer gevraagd is, werd er in 1999 nog 

geantwoord dat het pand geheel aan de normen voldoet en dat twee man 
bewakingspersoneel genoeg was om bij een ontruiming alles in goede banen te leiden? 

• Waarom zijn er dan nu ineens wel een aantal extra brandwachten nodig? 
• Waren de asielzoekers van vroeger redzamer? Lijkt me niet. 
• Waarom is geen lering getrokken uit de brand in de tijd dat Nieuweroord nog een 

zusterflat was? De ontruiming, bij een klein brandje, was toen ook al zeer moeizaam, 
terwijl die mensen wel als voldoende redzaam werden beschouwd. 

Als ik mij deze vragen stel dan bekruipt mij toch een vervelende gedachte over het functioneren 
van de brandweer in het verleden. Ik weet dat het ongetwijfeld aan mij paranoïde geest ligt als ik 
toch voorzichtig denk, dat de goedkeuring van de brandweer van toen, alles te maken heeft met 
de manier waarop het vroegere gemeentebestuur het asielzoekerscentrum heeft doorgedrukt. Het 
moest en zou er komen. Ik herinner mij nog maar al te goed dat al onze argumenten werden 
weggewuifd. En omdat de normen voor asielzoekers nu eenmaal anders zijn mocht deze groep 
gehuisvest worden in een pand dat afgekeurd was voor studentenhuisvesting en kregen de 
asielzoekers per persoon minder ruimte dan de ergste misdadiger in zijn cel. Oh wat zijn we toch 
humaan dat wij deze zielige mensen uit den vreemde zo goed opvangen. 
Maar goed, dat moest er even uit. Wat gaat er nu gebeuren. 
Het gemeentebestuur heeft als eis gesteld dat er per 1 november nog 300 asielzoekers zouden zijn 
en per 1 december nog maar 150. Het COA vond deze eis niet haalbaar. Immers veel kinderen 
zitten midden in hun schooljaar, er zijn mensen met een medisch traject die niet zomaar over te 
plaatsen zijn en er is elders niet ongelimiteerd capaciteit. Hierover is een kort geding gevoerd. 
Daarin is bepaald dat de eis van de gemeente te streng is en dat pas per 1 maart het aantal van 
150 gehaald moet worden en dat er dan nog slechts 3 etages in gebruik zijn. Thans zijn er nog 
270 asielzoekers en de etages 8 tot en met 13 zijn leeg.  
Tegen het besluit van de gemeente loopt nog een bodemprocedure. 
Maandag 11 december gaat de overlegcommissie met de wethouder van den Berg van ruimtelijke 
ordening praten over de tijd na het asielzoekerscentrum. Onze inzet is huisvesting voor ouderen 
en een zorgcentrum en geen verdere aantasting van het groen. Ook zullen we informeren naar de 
zoektocht van de gemeente naar een andere locatie voor de opvang van asielzoekers. Een  locatie 
in deze buurt is voor ons niet aanvaardbaar. Lasten mogen ook weer eens ergens anders worden 
neergelegd. 
 
Ik wens eenieder een goede kersttijd en een goed en gezond 2007.  



4 

 
 
Leuke dingen doen met tijdelijke wijkbewoners 
 
Misschien heeft u al gelezen dat het asielzoekerscentrum aan de Rijnsburgerweg min of meer 
leegstroomt. Een definitief besluit is nog niet gevallen, maar per 1 maart 2007 zullen maximaal 
150 mensen (voornamelijk gezinnen met schoolgaande kinderen) in het centrum achterblijven.  
 
Om de nog aanwezige volwassenen wat afleiding te bieden onderneem ik uitstapjes met ze.  
Geen langlopende trajecten met veel voorwerk, maar adhoc leukigheden. Bv. met een paar 
mensen de stad in voor een rondwandeling, of introductie op het openbaar vervoer, of met een 
paar mensen naar het strand. Veel meer zaken zijn denkbaar, maar mijn  tijd en mogelijkheden 
zijn beperkt. Daarom doe ik graag een beroep op de bewoners van de Vogelwijk.  Hoe meer 
zielen, hoe meer bewoners hiervan kunnen profiteren! 
 
Mensen die zich hiervoor in willen zetten kunnen contact met me opnemen via de mail. In 
principe werk ik alleen overdag, maar een afspraak in de vooravond is wat mij betreft prima om 
kennis te maken en ideeën te verzamelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith van der Ree, GVO-functionaris MOA Zuid-Holland/Utrecht GGD Hollands Midden, Hara  
Tel:   071-5233209 
Email :  jvanderree@ggdhm.nl 
  
 
   

 

Wandelpad “Landje van Bremmer”: lijdensweg of Leidens weg? 

Bewerking van een artikel in de Oegstgeester Courant van 4 oktober 2006 

Nog eenmaal het wandelpad door het “Landje van Bremmer”, het oude poldertje tussen Leiden 
en Oegstgeest. Het juichende verhaal van wethouder De Kok in de Oegstgeester Courant van 20 
september (en op internet) vereiste een krachtig weerwoord.  
 
De wethouder noemde een groot aantal belanghebbenden die bij het overleg over dit pad waren 
betrokken en wekte daarmee de suggestie dat alle alternatieven zorgvuldig waren gewogen. Het 
lijkt er niet op! 
Het wandelpad maakt, zo is steeds gezegd, deel uit van een stelsel van lange-afstand-
wandelroutes door ons land, en van het “Masterplan Verbinding Landgoederen”. Het doel is dus 
duidelijk: die weg moet ergens naartoe lopen en die landgoederen moeten zich in al hun glorie 
openbaren aan de wandelaar. Laten we die route eens lopen, van Leiden naar Oegstgeest; niet als 
buurtbewoner, maar als vreemdeling die hier geheel onbekend is. 
 
Veronderstel, dat we het begin van die route hebben gevonden (waar? station? Naturalis?) en 
weten welke kant we op moeten.. De eerste parel op ons pad is het Bos van Bosman, het vroegere 
Nieuweroord; nu geen landgoed meer, maar een afgetakeld parkje met een afzichtelijk 
flatgebouw. Snel lopen we door, hopend op een fraaie binnenkomst op het landgoed Endegeest. 
Aan de Wassenaarseweg opent zich een prachtig panorama: het oude kasteel, ooit geschilderd 
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door Floris Verster, met daarnaast de vakwerkboerderij; het mooiste plekje tussen Leiden en 
Oegstgeest. Het pad buigt om het kasteel, langs de bijzondere ijskelder, naar de ingangspoort 
onder de dubbele oranjerie en de binnenplaats met het borstbeeld van Descartes. 
 
Dat dacht U maar! Die route bestaat niet en al dit moois wordt U onthouden. Want er was een 
probleem. De beheerder van Endegeest, “Rivierduinen” genaamd, wilde geen wandelpad. 
Waarom niet? Het landgoed is toch vrij toegankelijk? Ja/nee: dan komt men langs het theehuis 
van de patiënten en dat is “om bedrijfstechnische redenen niet bespreekbaar”, zegt de wethouder. 
Nu, dan leg je dat pad gewoon iets verderop, en die wandelaars storen toch niemand? Bovendien 
zijn bezoekers vaak welkom in het theehuis, om met de bewoners wat te drinken. Misschien 
ontstaan er zo juist aardige contacten: wandelaars zijn aardige en rustige mensen. Maar 
Rivierduinen ziet ze kennelijk als dreigende spoken uit de boze buitenwereld. Ook de manege 
“Moedig Voorwaarts” steigerde en vreesde voor haar paardjes. Maar die zijn de makheid zelve 
en stappen, met de kinderen op hun rug, moedig voorwaarts door onze straten, langs alle auto’s, 
fietsen, voetgangers en honden. Dit valt toch niet uit te leggen? 

Maar de provincie heeft een - ruime - subsidie gegeven voor die wandelwegen, dus dat pad moest 
en zou er komen. Goede raad werd letterlijk duur. Dan maar door het Landje van Bremmer, 
zorgvuldig uitgekiend als het Weggetje van de Minste Weerstand. Dit achterommetje brengt ons 
echter niet bij het historische kasteel, maar op de kwekerij van de inrichting. Daar liep het dood 
op een graslandje: einde wandelroute. Als we toch doorlopen, belanden we rechtsaf tussen een 
architectonisch ratjetoe van paviljoens en linksaf… bij het theehuis! We vragen de patiënten de 
weg naar het kasteel en dan gaan we maar naar de uitgang, die lastig genoeg te vinden is. Daar 
komen we warempel andere wandelaars tegen. Die volgen een eerder beschreven route vanuit 
Oegstgeest, door het achterhekje bij de bloemenkiosk het bosje in en zo door naar Rhijngeest. 
Wist Rivierduinen dat? Geen nood: ook die wandelaars missen het kasteel. Trouwens: naar welke 
andere landgoederen voerde onze tocht? Van Wijckersloot, Oud Poelgeest, Warmond? Geen 
idee: we zijn vastgelopen in een wirwar van paadjes en laantjes. 
 
Dan maar winkelen in Oegtsgeest en met de bus weer naar het station, want teruglopen langs de 
drukke hoofdweg is geen lolletje, ondanks de mooie huizen. Of we keren om en kijken nog eens 
naar ons weitje, want dat is best aardig. Het is een restant van de vroegere Rijndelta, met 
middenin een oude, bochtige kreek. Het is door Oegstgeest uitgeroepen tot beschermd 
dorpsgezicht en zou nooit en te nimmer worden aangetast. Maar och, een wandelpaadje van nog 
geen meter breed kan toch wel? Dat was het punt ook niet. Maar voor dat het paadje moest er een 
strook van bijna 12 meter breed op de schop, en dàt zat de omwonenden dwars. Waarom? Voor 
een gigantische sloot. Want dat wilde de pachter, zegt de wethouder. Een rustiek hekje had 
natuurlijk ook gekund, maar daar kunnen kinderen en honden overheen, achter de schapen aan. 
De eerste honden hadden de sloot al snel genomen en renden vrolijk door het weiland. 
 
Erger is, dat ook het water van de riooloverstort aan de Leidse Nachtegaallaan, die eeuwige 
ergernis, nu ongehinderd het poldertje inloopt. Wie sluit er nu een nieuwe sloot aan op zo’n 
vervuilingsbron? Dat doet de gemeente Leiden, in al haar onzindelijkheid. Ach, zegt de 
wethouder van Oegstgeest: dat is maar tijdelijk. Maar Leiden doet er niets aan en loost bovendien 
veel vaker dan is afgesproken. Weet het Hoogheemraadschap hiervan? De Oegstgeester 
wethouder belooft een prachtig stukje natuur met “natuurvriendelijke” sloten. Hoe dat? Dat zijn 
sloten zonder rioolwater en met vlakke, moerassige oevers; geen steile, vieze tankgracht, waar 
een eendekuiken niet eens meer uitkomt (een hond wel). En waar is de uitgegraven grond 
gebleven? Daarmee is het weiland opgehoogd en geëgaliseerd, waardoor de kleiïge Rijngrond nu 
hoger ligt dan het pad. Zoiets mag helemaal niet; had Leiden daar een vergunning voor?  

En waarom die plotselinge haast? Vanwege de “natuurkalender”, zegt de wethouder. Want de 
kikkers gaan in winterslaap (in een sloot die nog niet gegraven is?) en de weidevogels (welke? 
De Canadese ganzen?) vertrekken naar warmere oorden. Meer biologische onzin wordt ons 
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gelukkig bespaard. Als men dan echt zo bezorgd is, wacht dan een jaartje, overweeg alles nog 
eens goed en praat nog eens met Rivierduinen en met de omwonenden. Maar de ware reden 
wordt verzwegen: de subsidie moest vóór het eind van het jaar op: niks natuurkalender. Zèg dat 
dan eerlijk! 
 
Over de procedures zullen we het maar niet hebben: die lijken nergens naar. Het negeren van 
gegronde bezwaren, het doordrukken van het plan vlak vóór de zomervakantie (een bekende 
bestuurlijke truc), het uitvoeren van de werkzaamheden terwijl de beroepsprocedures nog lopen, 
het liegen door de gemeente Leiden: “alleen voorbereidende werkzaamheden”, maar dezelfde 
dag begon de graverij; Leiden weer: “we gaan niet over de gemeentegrens”, maar de volgende 
dag was Oegstgeest veroverd. En de Oegstgeester wethouder verschool zich doodleuk achter de 
aanlegvergunning die Leiden bezat, maar die door Oegstgeest zelf was verleend. Natuurlijk 
bleven de gemeenten binnen de letter van de wet: mazen en mogelijkheden genoeg, en liegen en 
bedriegen is niet strafbaar. Zo kun je ook binnen de grenzen van de wet onfatsoenlijk handelen, 
tot lichtend voorbeeld van het volk. Dat heet Daadkrachtig Bestuur. Maar als gemeentebesluiten 
zo tot stand komen en burgers zo worden misleid, verliest men het vertrouwen in het openbaar 
bestuur. Dat hoor ik van vele kanten: “Ze beduvelen je waar je bij staat” en woorden van gelijke 
strekking. En het is nog waar ook. En de gemeenteraden van Leiden en Oegstgeest, in hun 
controlerende taak? Hadden die echt niks door, of interesseerde het ze niet? 
Onbehoorlijk bestuur. Verspilling van publieke gelden, aan een paadje van niks naar nergens en 
een vervuilde sloot. Vindt men het gek, dat wij bij de volgende gemeenteraadsverkiezing gewoon 
thuisblijven? Of we gaan wandelen, weg uit Oegstgeest.   
 
C. Smeenk    
 
Dit was de stand van zaken op 4 oktober. Wat is er sindsdien gebeurd? Welnu, dat is te bizar 
voor woorden. 
 
Ten eerste is er een groot overstaphek verrezen, dwars over het wandelpad, onneembaar voor 
mensen die slecht ter been zijn; over kinder- en invalidenwagentjes praten we dan niet eens. Dat 
hek staat zomaar op het pad, niet eens op een historische grens. Een aardige barrière voor 
honden, dat wel. En o wee als er toch eentje overheen springt: even verderop staat nu een bordje 
met een barse hond in een roodomrand spiegelei. Staart tussen de poten! 

Het pad over het graslandje is nu door Rivierduinen doorgetrokken en van houtsnippers voorzien; 
men kan dus zonder al te natte voeten door naar de kwekerij. Die had van de nood een deugd 
gemaakt en groot bord opgesteld met de mededeling dat daar groenten en bloemen kan kopen. 
Rivierduinen verwacht klanten. Het bord is nu weer weg: waarschijnlijk is de voorraad 
uitverkocht. 

Om doelloos dwalen te voorkomen, heeft Rivierduinen in oktober ook vier bordjes geplaatst met 
het opschrift “wandeling door het westen no. 2”. En waar ging die naartoe? Naar het theehuis! (U 
weet: daar mochten we vanaf de andere kant niet komen). En daar hield de wandeling door het 
westen op; nog steeds geen kasteel in zicht, geen verdere bordjes, geen uitgang te vinden, en 
nergens een “wandeling door het westen no. 1”. Misschien werd het te druk in het theehuis, want 
de bordjes waren half november alweer verdwenen. 
En hoe moeten die lange-afstandwandelaars nu verder? In het theehuis wachten op de volgende 
subsidie, of toch maar winkelen in Oegstgeest?Met dank aan de gemeenten Leiden en 
Oegstgeest, de provincie Zuid-Holland en aan Rivierduinen.  

18 november 2006  ,     C.S.  
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De Vogelwijk in het Statistisch Jaarboek 2006 van Leiden 
 
-  Ruim 200 bladzijden met getallen en uitleg over onze stad en ons bewoners. Dat 
gaf het Bureau voor beleidsinformatie van de gemeente Leiden in oktober van dit 
jaar als rapport uit. Er wordt steeds meer geteld, vergeleken en uitgeplozen en ook 
wordt er vaker vergeleken met voorgaande jaren. Wie wil, kan het ook allemaal 
bezien via : www.leiden.nl/statistiek; en dan verder naar: statistische jaarboeken. 
-  Uiteraard was De Praatvogel vooral in de Vogelwijk geïnteresseerd. In het 
volgende brieven we dus wat selecties en onnodig commentaar door. Dat kan niet 
altijd worden toegespitst op alleen onze Vogelwijk, omdat er vaak alleen tot het 
districtsniveau wordt uitgesplitst. Eerst melden we wat algemene, gemeentelijke 
gegevens. Die gelden voor begin 2006, tenzij anders vermeld. Daarna gaan we, 
zoveel als mogelijk en wetenswaardig, onze wijk in. 
-  De gemeente Leiden heeft januari 2006 een 118.000 inwoners (van wie 6 % 
studenten op Universiteit en Hogeschool) en heeft een oppervlak van ongeveer 23 
km². Leiden kent een indeling in 4 stadsdelen: midden, noord, zuid en west; in 10 
districten en in 54 buurten. Ons Boerhaavedistrict ligt met de buurten de 
Pesthuiswijk en de  Leeuwenhoek in stadsdeel West, maar met het Houtkwartier, 
de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk in Noord. We zijn dus Noorderlingen !  
-  De Vogelwijk is met 0,29 km² slechts 1¼ % van Leidens oppervlak en met 1719 
inwoners maar een 1½ % van de Leidse bevolking. Kennelijk zijn bij ons ook de 
studenten in hun flats (Flanorpad en Wassenaarseweg) en de asylzoekers in 
Nieuweroord meegerekend. We schatten dat die, meer tijdelijke, verblijvers 
ongeveer de helft van het aantal Vogelwijkbewoners uitmaken. Het opheffen van 
het Asylzoekerscentrum (2007) zal die statistiek dus merkbaar veranderen. De 
Raadsherenbuurt heeft 923 inwoners en de Leeuwenhoek 0 (geen leeuw te 
bekennen dus). In begin ’06 stonden er in onze wijk 347 eensgezinswoningen, 
maar in totaal 1696 wooneenheden. Ons Boerhaavedistrict kent in totaal 1283 
woningen en 1696 wooneenheden. 
-  De Vogelwijk, mede door de studenten en asylzoekers, is veel dichter bevolkt 
dan de overige wijken van het district en zelfs dan de gemiddelde Leidse wijk. Ook 
bijzonder is dat onze wijk een mannenoverschot heeft: 884 mannen tegenover 835 
vrouwen (niet voldoende reden voor bigamie !). In totaal zijn er in onze wijk een 
700 allochtonen ingeschreven (dat zijn personen van wie minstens één ouder in het 
buitenland geboren is), maar ruim 250 van hen ‘stammen’ uit een westers land 
(velen vermoedelijk voor het volgen van , lesgeven of onderzoeken bij het Hoger 
Onderwijs). In ons district hebben we, vergeleken met heel Leiden, wat meer jeugd 
en wat minder bejaarden. Onze wijk is ook groener dan de meeste Leidse wijken, 
vooral door het Bos van Bosman (met 6,1 hectare; ter vergelijking: Leidse Hout is 
11,5 ha). 
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-  De tevredenheidsonderzoeken geven aan dat wij, Vogelwijkers over veel zaken 
positiever denken dan de gemiddelde Leijenaar, zoals over veiligheid, de 
informatie van de Gemeente, of over de woonomgeving e.d. Volgens de Wet 
 
 Onroerende Zaken had het gemiddelde Vogelwijkse huis een waarde in 2003 van 
€ 337.000, tegenover een gemeentelijk gemiddelde van € 198.000 en bijvoorbeeld 
in de Raadsherenbuurt  € 390.000. Rijker wonen dus en – niet onverwacht – ook in 
onze wijk een flink hoger (al die studenten in de binnenstad hebben hun diploma 
nog niet !) opleidingsniveau en een hoger huishoudinkomen dan de gemiddelde 
Leijenaar. Wij kunnen hier een potje breken, heet dat. En dat terwijl Leiden als 
totaal al zo’n topscoorder is onder de 31 grootste steden van ons land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  In onze wijk hoorden in 2005 wel  365 personenauto’s thuis. Dat is 0,21 auto per 
Vogelwijker (één op de vijf moet dus lopen naast de vierzitter!). Leiden in totaal 
kent een hogere auto-dichtheid van 0,35. Zonder studenten en asylzoekers zou onze 
dichtheid waarschijnlijk wel boven de 0,40 uitkomen (dus maar geen tweede 
terreinwagen aanschaffen, want het Vogelplantsoen wordt geen parkeerterrein !). 
Ook toch maar tevreden blijven, ondanks het feit dat in 2004 in het 
Boerhaavedistrict  van (niet door) een kwart van de huishoudens er een fiets werd 
gestolen. 
-  We sluiten af met een paar Leidse toegiften: In Leiden zijn de grootste 
categorieën werk die in de Gezondheids-/welzijnszorg en die in het Onderwijs. In 
het Boerhaavedistrict zijn die twee nog uitbundiger vertegenwoordigd (op straat 
wordt je onmiddellijk òf  onderzocht, òf onderwezen ?), met respectievelijk 45 en 
36 vestigingen (van de laatste: 4 basisonderwijs, 3 speciaal basisonderwijs en 10 
voortgezet onderwijs). Het station Leiden Centraal verwerkt per dag bijna 60.000 
reizigers. Per gemiddelde Leidenaar wordt er per jaar bijna 500 kilo afval afgestaan 
(riool niet meegerekend), waaronder 37 kg GFT(groente-fruit-tuin), 56 kg papier 
en 20 kg glas. Je zou denken dat we ook met wat minder even gelukkig zouden 
kunnen zijn. Maar als we hier nu eens beginnen met geen enkele stukje vuil op 
straat te gooien. Voorgaande statistiekjes vertellen immers dat onze wijk daarvoor 
te goed en te bijzonder is. Toch ? 
 
De redactie 
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Over de Zorgkwekerij 
 
Beste Vogelwijkers, 
Sinds kort is er een wandelpad, dat langs uw wijk loopt langs de volkstuintjes en vervolgens het 
terrein van kasteel Endegeest op gaat. Als u over dat pad wandelt, passeert u de zorgkwekerij van 
GGZ Leiden en omstreken. Ons is gevraagd daar iets over te schrijven. 
Op de zorgkwekerij telen we allerlei gewassen, zoals groenten, bloemen, aardbeien en 
pompoenen. Dit doen we op een biologische wijze. De producten worden o.a. in onze tuinwinkel 
verkocht.Naast de eigen producten verkopen we ook honing en artikelen, gemaakt met 
honing.Op de zorgkwekerij werken mensen, die in behandeling zijn (geweest) in de geestelijke 
gezondheidszorg. Zij kunnen om verschillende redenen niet in een regulier bedrijf werken. De 
zorgkwekerij biedt voor hen een uitkomst. 
Het jaar door werken we met thema’s: December staat in het teken van de Kerst. Van 11 tot 15 
december hielden we hier een kerstmarkt en verkochten kerststukjes en cadeautjes voor de Kerst, 
er was  een koor, koffie enz., kortom, een gezellige sfeer. Komt U dus eens langs om te kijken ? 
Bel liefst wel even van tevoren, dan zullen wij, de medewerkers van de zorgkwekerij, U graag 
ontvangen. 
  
Het adres van de zorgkwekerij is: 
Endegeesterstraatweg 5, 
Gebouw Zwaluwlaan 2, 
Oegstgeest. 
Tel. 071-8907898 

Reünie Leidse Houtschool 
 
Aan alle oud-leerlingen van de Leidse Houtschool, 
 
In 2007 bestaat de Leidse Houtschool 75 jaar. In de week van 17 – 22 juni wordt dit jubileum 
gevierd, waarbij de nadruk ligt op de viering met de kinderen die nu op school zitten. Er is echter 
ook een reünie voor alle leerlingen die in het verleden op de Leidse Houtschool hebben gezeten. 
Deze reünie vindt plaats op vrijdag 22 juni van 19.00 uur tot 22.30 uur. Er is dan gelegenheid om 
de school weer eens uitgebreid van binnen te bekijken en oud-klasgenoten te ontmoeten. 
Vanaf tweede helft januari tot 1mei kunt u zich opgeven op de volgende website: 
www.leidsehoutschoolreunie.nl.  U kunt ook op deze site kijken voor nadere informatie.  
Bent u oud-leerling van de Leidse Houtschool, noteer dan alvast 22 juni in uw agenda. Mocht u 
nog in familie-, vrienden en/of kennissenkring andere oudleerlingen kennen, wilt u hen dan op 
deze reünie attenderen.  
 
Met vriendelijke groeten namens de reüniecommissie, 
 
Herman van der Kooij 
 
 



10 

Leven in je lijf! 
 
Lichaamswerk in Leiden 
 
In januari en februari 2007 wordt in Leiden de cursus ‘Leven in je Lijf’ gegeven. 
 
In tien ochtenden of avonden ga je met behulp van ademhaling, lichaamsgerichte 
oefeningen en contact op reis door je lijf en leven. De trainers, Clare Silvestrin en 
Paola van der Hulst, gaan ervan uit dat je lichaamshouding weerspiegelt hoe je in 
het leven staat, hoe je omgaat met je impulsen, verlangens en mogelijkheden en 
hoe je reageert op je omgeving. 
 
De cursus is geschikt voor iedereen die ‘niet zo lekker in zijn vel zit’. Of die 
gewoon meer uit het leven wil halen. Of meer energie wil krijgen en levendigheid 
en plezier in zijn of haar leven wil toelaten. Of veel in het hoofd zit en weer wil 
leren ontspannen. Of gewoon zin heeft om elke week op een speelse manier met 
zijn of haar lichaam bezig te zijn. 
 
Wanneer je benieuwd bentnaar de cursus, ben je van harte welkom op de gratis 
open lessen op 

maandag 15 januari, ’s avonds en  
dinsdag 16 januari ’s ochtends  

in het speeltuingebouw van de Vogelwijk. 
Voor meer informatie  kun je bellen met Clare (06-274 21 273) of  Paola (06-284 
35 440) of kijk op www.praktijksilverstream.nl of www.paolavanderhulst.nl.  
 
 
 

 
 
Jaarvergadering wijkcomité met wijkbewoners 
 
Op  donderdag 15 maart 2007 om 20.30 uur zal  weer in 't Vogelnest (speeltuin) 
de jaarlijkse vergadering zijn. Kom op de koffie enz. , denk en praat mee 
over het reilen en zeilen van de Vogelwijk. Als voorlopige agenda: 
- Opening, voorstel agenda 
- Verslag jaarvergadering 30 maart 2006 
- Financiën, incl. Kascommissie 
- Terugblik 2006 
- Activiteiten en plannen/agenda 2007 
- Verslag van werkgroepen 
- Asylzoekerscentrum en gebouw Nieuweroord 
- Agendapunten en vragen van wijkbewoners 



11 

 
 
De gemeente Leiden heeft dit jaar een website gemaakt waar alle districten van 
Leiden een plek hebben gekregen alwaar zij hun laatste nieuws, enquetes,  foto’s 
en wijkkranten kunnen publiceren. 
Onze Vogelwijk valt onder het district Boerhaave en daar kunt U dan ook deze en 
vorige Praatvogels nog eens op uw gemak (en in kleur) na lezen.  

 
 
 
Deze site is te 
bereiken via de link :  
www.districtsraden.nl  
 
Het vogelwijknieuws 
is te vinden via : 
www.districtsraden.nl
/boerhaave/vogelwijk  
 
 
 
 
 
 

De speeltuin maakt nu gebruik van www.vogelwijk.nl om U te informeren over de 
activiteiten, renovatie, agenda e.d.  
Ook zijn via deze site ook vele fotoreportages te bekijken.  Hieronder ziet U hoe 
deze website is ingedeeld : 
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Woensdag 25 oktober jl. was het weer zover: de opruiming van het Bos van Bosman. 
Om 10.00 uur ’s ochtends stonden de hulptroepen weer paraat. Na het vriendelijk openingswoord 
van Edith van Middelkoop, “onze” wijkmanager” van de Gemeente Leiden, togen een stuk of 
dertig kinderen uit de Vogelwijk en het AZC, vijf stoere mannen van de Gemeentewerken en een 
handvol (groot)ouders het Bos in, om met behulp van handschoentjes, grijpijzers en 
vuilniszakken het Bos vuilnisvrij te maken.  
Hoe dan ook, na een korte pauze, waarin het krachtvoer in de vorm van het heerlijke fruit, dat 
Ron Wetselaar ons voor dit doel had gegeven, gretig aftrek vond,  toog de troep naar het 
Vogelplantsoen en ook daar werden de bosjes voor de winter ontdaan  van de grootste bende. 
Bovendien is het veldje ook nog eens opgefleurd doordat aan de rand, onder meer onder de oude 
linde, duizend (!) bloembollen zijn gezet. Het verzamelde vuilnis werd in de wagens van de 
Gemeentewerken gedeponeerd en afgevoerd. De klus was weer geklaard! 
 
De activiteiten in het Bos zijn ook buiten onze wijk niet onopgemerkt gebleven. De opruim-actie 
vond immers plaats onder het toeziend oog van diverse krantenmedewerkers van het Leidsch 
Dagblad. Zelfs een tv-ploeg van het programma Westenwind heeft er opnames van gemaakt ! 
Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van hun werk. 
 

 
De bijzondere “oogst” van die ochtend bestond 
overigens onder meer uit een zevental schilderijen 
(?!!?), een halve fiets, een defecte stofzuiger, een 
wasrek, een afstudeerscriptie en natuurlijk talloze 
bierblikjes en plastic flesjes. Het is toch onbegrijpelijk 
dat mensen in een jaar tijd zoveel troep in het Bos 
kunnen dumpen.  
Na al het harde werk was een feestmaal natuurlijk op 
zijn plaats. ’T Vogelnest was omgetoverd tot een heus 
pannenkoekenhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De stapels heerlijke pannenkoeken, die door tal van 
vrijwilligers waren gebakken, slonken zienderogen. 
  
De ochtend kende bovendien een bijzonder slot. De 
speeltuin wordt – zoals u waarschijnlijk weet – 
ingrijpend gerenoveerd. Een van de blikvangers van 
de “nieuwe” speeltuin, zal gevormd worden door een 
speels muurtje, dat een afscheiding zal worden tussen 
het deel van de speeltuin dat bestemd is voor 
“ukkepukken” ( de allerjongsten onder de kinderen) 
en het overige deel.  
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Het muurtje  was die middag op halve hoogte. Nadat 
door Hans Dirken op uitnodiging van het bestuur van 
de speeltuinvereniging een ‘eerste steen’ met plaquette 
aan de muur was toegevoegd, konden de kinderen  een 
dierbaar voorwerp of een voor hun bijzondere steen in 
de muur vereeuwigen.   
Het was een even nuttige als leuke ochtend.  
Rest ons nog dank te zeggen aan de medewerkers van 
de gemeente Leiden, Ron Wetselaar , Els van der Peet 
en de onvolprezen pannenkoekenbakkers ! 
 
Namens het wijkcomité, 
 
Noor Engbers 
 
 
P.S.  Volgend jaar zou wat meer assistentie bij de 
voorbereiding zeer welkom zijn. Wie geven zich alvast 
op  bij Noor (515.29.89) of Elise (517.24.09) ?    
  
 
 

 
 

 
 
Op de avond van de 11e november was het weer kinderfeest volgens de oude 
folklore: “Sintermaarten, de katten hebben staarten, de meisjes hebben rokjes 
aan…” zingend langs de deuren. Het feest van de heiligman die in de winterkou 
zijn mantel doormidden sneed om die met een zwerver te delen, schijnt uit 

Groningen te komen (Martini 
toren). Maar waarom nu kindertjes 
met lampionnetjes en liedjes om 
zoetigheid komen vragen – en 
vroeger ook nog het slachten van 
een gans en een groot vuur om 
afval te verbranden - , wist Uw 
redacteur niet. Er is misschien wat 
concurrentie van het Amerikaanse 
Halloween (31 oktober en heel 
vroeger het einde van het heidense 
jaar) en de lampionnetjes worden  
op 11 november steeds vaker de 
uitgeholde pompoenen à la USA.  

Toch is het fijn dat de eigen traditie wordt voortgezet. Je wordt wat bezorgd, als je 
ziet dat de Kerstman aan onze allereigenste Sinterklaas ook concurrentie aandoet, 
tot je constateert dat we tegenwoordig zo rijk zijn geworden dat we ons twee 



14 

witharige, goedgeefse, oude kereltjes kunnen veroorloven en het dus twee keer 
mag. 
 
 
In onze wijk werd het dus weer prima aangepakt. De bewoners werden vooraf 
opgeroepen en wie kon en wilde had een geel postertje op de voordeur en wat 
waxinelichtjes om te lokken. Dat gaf wel een vijftig adressen in de wijk en in 
grotere en kleinere groepjes – meestal begeleid door ouders – trokken de kinderen 
(van 2 tot tien jaar) langs de huizen. Als de deur werd geopend, stonden de 
kleinsten vooraan en de wat oudere kids door de knieën gezakt achteraan ( in 
verband met de snoepkans ). Zoals het hoort was het takkenweer met regen- en 
windvlagen. Dus waaiden de lampionnetjes soms uit en viel een enkele pompoen 
kapot. De stemming heeft daaronder niet geleden. Op een adres werd er zelfs Oud-
Hollands snoep uitgedeeld. Op weer op een ander adres was de hoofdschotel 
mandarijntjes en biologische appeltjes, met ertussen snoep als decoratie. En wat 
bleek?: het fruit ondervond nauwelijks belangstelling, ofschoon uiteindelijk toch 
alles opraakte en het niet -  net als sinterklaaskadootjes door ontevredenen erna - op 
internet te koop moest worden aangeboden. 
 
Hulde dus aan de organisatoren, de begeleiders van de lampionbouw en van de 
barre, gezellige tocht. En natuurlijk aan de bewoners die versnaperden en niet 
kledingstukken hoefden te halveren, zoals Sintermaarten eertijds. 
 
Redactie, met dank aan Ben Schippers. 
 
 

 
 
Voortzetting van de reeks over instellingen in de Vogelwijk 
 
Instelling ? 
In de Praatvogel van september 2006 werd wat verteld over de “Groen- en- 
Kwekerij” van DZB aan de Nachtegaallaan. Verderop aan die laan ligt de 
speeltuin, met ’t Vogelnest, oftewel buurthuis. Is dat wel een instelling? Jazeker, en 
een belangrijke ook. 
 
Wat de speeltuin is en doet. 
Het is de zetel van een vereniging, waarvan ruim 450 gezinnen lid zijn en het is de 
speelplek voor hun bijna 1000 kinderen (van drie tot boven vijftien jaar). De leden 
en kinderen komen niet alleen uit de Vogelwijk, maar ook van verder, bijvoorbeeld 
195 gezinnen uit Oegstgeest. Zeker nu het spelen op straat voor kinderen vaak niet 
meer goed mogelijk en evenmin veilig is (geparkeerde auto’s en rijdend verkeer), 
is een speeltuin van groot belang. Voor de gezonde ontwikkeling van het 
(stads)kind is er een avontuurlijke, veilige, groene en gezellige speelgelegenheid, 
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met toezicht. Bovendien organiseert de vereniging  ook andere activiteiten. Zoals 
het kampeerweekend, het dagje met de AZC-kids, diverse culturele activiteiten en 
knutselmiddagen, Sinterklaasfeest, de Grote Speeltuinshow en meer. Bovendien 
mag het wijkcomité van de Vogelwijk van het ‘buurthuis’ gebruik maken voor (zie 
de aankondigingen elders in dit nummer) de jaarvergadering met de wijkbewoners, 
de Nieuwjaarsbijeenkomst, het pannenkoeken eten na de schoonmaak van het Bos 
van Bosman en – als toevluchtsoord bij regen – voor het jaarlijkse zomer-wijkfeest. 
En er is nog meer. Het buurthuis wordt ook verhuurd aan verschillende instanties 
en personen. Zo komen er fysiotherapie, een gymnastiekclub, klaverjasclub voor 
slechthorenden, zanglessen, kraam- en verjaarspartijen, reünies en zo meer. Dus: 
een instelling van jewelste ! 
 
Historie van onze speeltuin. 
De speeltuin Vogelenwijk bestaat al 60 jaar. In mei 1946 werd de vereniging 
opgericht, met veel naoorlogs ideaal, maar  met bescheiden middelen. En er waren 
355 gezinnen lid. Twee jaar na aanvang werd de speelweide geopend en al spoedig 
erna kwamen er een wip, goal- en korfbalpalen. In 1951 was het ledental flink 
teruggelopen, maar een subsidie van de gemeente hielp weer voor een opleving. Er 
kwam een speeltoestellen-fonds en een spaarfonds voor kamperen e.d. In 1958 
verscheen er een mooie glijbaan. Nog steeds was er geen gebouwtje en mocht er 
incidenteel gebruik worden gemaakt van de kantine van de voetbalvereniging 
Pomona aan de overzijde van de Nachtegaallaan. In 1960 dreigde er zelfs een 
verhuizing van de speeltuin wegens een gemeentelijk plan voor de Pesthuispolder. 
Dat liep goed af. Eindelijk in 1975 kan dan het gebouw ’t Vogelnest feestelijk 
worden geopend. En nu dan, na het feest  onlangs van het 60-jarig bestaan, is er 
weer een grondige verbetering gaande, om weer vele jaren nuttig te zijn voor 
kinderen, ouders en buurten. 
 
      

 
 
Voorzitters uit 
 de eerste jaren 

                                                        
 
 

      <<< dhr. Kanbier 
 
 
          mevr.Piket  >>> 
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De renovatie. 
De renovatie van de speeltuin is nu in uitvoering. En dat heeft veel voeten in de 
aarde (gehad). Er wordt veel aarde verzet, onder meer voor een markant t-vormig 
speelvijvertje, met brug, kabelpont en balanceertouw. En er is een bont 
afscheidingsmuurtje gebouwd om de kleinsten van het water weg te houden. 
Allerlei speeltoestellen gaan de ruimte vullen, ook nieuwe zoals een knikkertafel en 
kruipbuizen. De speeltuin wordt tegelijkertijd ook toegankelijker en meer bruikbaar 
gemaakt voor minder-valide kinderen. Wat tot al die veranderingen aanzette was de 
invoering van de strengere Europese veiligheidsrichtlijnen voor speeltuinwerk. 
Samen met de NUSO (landelijk orgaan van speeltuinen) en de LBS (Leidse bond 
van speeltuinverenigingen) is er een deltaplan voor de Leidse speeltuinen 
opgesteld. Architect Suzanne van Ginneken heeft samen met het 
verenigingsbestuur het ontwerp gemaakt. De Dienst Zijl Bedrijven (DZB) van de 
gemeente voert de renovatie uit, ook geholpen door vrijwilligers. Dat “veel voeten 
in de aarde” gold natuurlijk ook voor het werven van fondsen en sponsoren voor 
deze kostbare verbeteringen. Het Rijnlands Revalidatiecentrum, de Mytylschool De 
Thermiek, en de school De Brug van het Pedologisch Instituut traden toe tot het 

Bouw van clubhuis in 1974 

Versierde steppen optocht tijdens  jubileum 1951 
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aanbevelingscomité en het bestuur van de speeltuin heeft zich het vuur uit de 
sloffen gelopen om de centjes bij en voor elkaar te krijgen. Het is financieel 
allemaal redelijk gelukt. De voortgaande uitvoering van de renovatie kan vanaf de 
Nachtegaallaan worden gade geslagen. Op 17 maart 2007 hoopt men dat de 
vernieuwde speeltuin feestelijk kan worden geopend. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schouders onder de speeltuin. 
Instellingen van algemeen belang zoals een speeltuin danken hun voortbestaan 
vaak voor een zeer groot deel aan vrijwilligers. De professionele spil is al 15 jaar 
Els van der Peet, die creatief organiseert, zorgt, verhuurt, inkoopt, pleisters plakt 
enz. enz. Zij kan dit vele werk echter alleen doen dank zij de hulp van bestuurders, 
die al vele jaren  een grote inzet leveren, en door de steun van vele vrijwilligers, die 
bijvoorbeeld elke eerste zondag van de maand het groen  onderhouden: het speel-
tuinieren. Petje af dus voor die kindervrienden ! Over het reilen en zeilen van de 
Speeltuin Vogelenwijk kunt U ook lezen op www.vogelwijk.nl    
Overweeg eens lid te worden als U dat nog niet bent, of donateur of vrijwilliger. 
Om nog meer trots te worden op onze Vogelwijkse speeltuin. 
 
Hans Dirken , met medewerking van John van Haasteren en Kees van den Aarsen, 
resp. voorzitter en secretaris  van de speeltuinvereniging 
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Nieuw 2007 jaars 2007 borrel 
 

Om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden is er op 
1 januari om 13.00 uur 

een BORREL in het Vogelnest! 
Vooraf willen we weer met alle bereidwilligen onder ons 
de BEZEM door de buurt halen … neemt u hiervoor uw 
eigen bezem mee?! We verzamelen om 12.30 bij de 
totempaal. 
 
Tot dan! 
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De verkiezingsuitslag is polarisatie. Tijd voor het slaan 
van bruggen. Tijd voor een spel. Tijd voor bridge! 
 
Jaren geleden in mijn studententijd heb ik leren 
bridgen. Met 3 partners vormde ik een viertal en met 
dat viertal zijn we aan de competitie gaan meedoen. Dat 
ging heel aardig en na een jaar gingen we zelfs 
promoveren. De club bevond zich in Amstelveen en 
heette Schoppen Uil. Het einde van de studie betekende 
ook het einde van het viertal en sindsdien legde ik in de 
familie of vriendenkring nog wel eens een kaartje. Maar 
van structureel bridgen kwam het niet meer. 

 
Toch is het spel me altijd blijven boeien. Ik hoorde dat er wel eens een klaverjas avond werd 
georganiseerd in de wijk. Dus er zit kaarttalent in de wijk. Reden om eens een balletje op te 
gooien over de belangstelling voor bridge. 
 
Klaverjassen speel je met 32 kaarten. Bridge met 52. Dat moet toch een te overbruggen aantal 
zijn. Behalve een paar span kaarten heb ik nog geen spullen om een toernooi te organiseren. 
Maar bij voldoende belangstelling ga ik dat regelen. 
Dus hierbij de oproep: wie heeft er zin om, pak hem beet, eens in de twee maanden of eens in het 
kwartaal een kaartje te komen leggen? Meld je dan aan bij Jan van Doggenaar, tel. 071 – 
3015391 of  via emailadres j.van.doggenaar@planet.nl 
 
Bij aanmelding van minimaal 8 mensen kan ik aan de slag. Wie pakt de kaarten op? 8 mensen 
zijn nog thuis te ontvangen. Bij meer moeten we een ruimte organiseren. Suggesties daarvoor 
zijn welkom. Geef ook aan of je zelf wilt mee helpen met de organisatie. 
 
Ik wacht gespannen af! 
 
Jan van Doggenaar 
 
 
 

 
 
Vogels uit onze Wijk, deel  12 
 
 
Met de merel sluiten we de reeks ‘vogels in onze wijk’ af. Maar, zoals het Bijbels 
spreekwoord zegt: “de laatsten zullen de eersten zijn”, want de merel staat op 
nummer 1 op de lijst van meest voorkomende Nederlandse broedvogels.  
 
150 jaar geleden nog werd beschreven als een ‘schuwe bosvogel’ (en naarmate je 
oostelijker komt is dat nog zo: merels in oost-Nederland leven meer in de bossen 
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dan hier in het westen, die trend zet zich door in Oost-Europa. Hier heeft de merel 
zich dus volkomen aan een stedelijke omgeving aangepast. Hij doet zich hier te 
goed aan wormen, slakken en insecten, en in de herfst aan (lijster)bessen en 
appeltjes.  
Vaak zie je ze naast elkaar voedsel zoeken op het plantsoen, hun kopjes schuin om 
te luisteren naar wormen. Vrouwtjesmerels zijn bescheiden bruin, maar 
mannetjesmerels zijn diepzwart, hebben een gele oorring en een gele of oranje 
snavel. De mannetjes met een oranje snavel zijn het meest in trek bij de vrouwtjes: 
het is een teken van goede conditie.  
 

Merels kunnen soms wel 5 nesten per jaar 
grootbrengen, met als gevolg dat de 
merelstand inmiddels 1,4 miljoen 
broedparen telt. Daarmee verslaat hij de 
huismus (gedaald van 2 miljoen naar 
richting de 500.000 broedparen). 
 
We hadden het slechter kunnen treffen. 
Stel je voor dat de vink de talrijkste vogel 
zijn geweest. Tientallen vinken die in de 
Vogelwijk de hele dag, zitten zingen.  

Helaas klinkt dat liedje nogal eentonig: altijd het zelfde liedje met de vink! 
 
Zijn herkomst als bosvogel herken je ook nog aan de stem van de merel. Bosvogels 
zingen over het algemeen lager dan vogels van het vrije veld: lage tonen klinken 
gemakkelijker door een dicht bladerdek dan hoge tonen. (Wielewaal en bosuil, ook 
echte bosbewoners kennen datzelfde trucje). 
 
Nee, goddank zijn de roodborst en de merel, behalve de meeste voorkomende 
vogels, ook de beste zangers. U kent dat geluid wel: helder en melodieus, traag en 
laag genoeg om mee te fluiten. Hij zingt altijd van een zo hoog mogelijke zitplaats: 
een dakgoot of de nok van een dak. Zo kan hij rivalen goed zien en zij hem 
natuurlijk. 
 
De merel is in alle opzichten een vroege vogel. Hij zingt al in januari, en gaat rustig 
door tot in juli. En ook komt hij al een uur voor zonsopgang uit zijn nest; als je in 
de lente vroeg op pad gaat, hoor je de merels en roodborsten prachtig zingen door 
de nog stille straten.  
Merels reageren op schemerlicht: als het ’s nachts maar even lichter wordt, en ’s 
avonds gaat schemeren, barsten ze in volle zang los. Dat doen ze ook midden op de 
dag als de lucht opeens betrekt. Als de bui dan even daarna losbarst, lijkt dan wel 
of de merel met zijn zang de regen oproept. 
 
Dick de Vos 
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Het estafettestokje naar 
 een volgende wijkbewoner 
 
Hallo allemaal, 
 
Het estafettestokje is deze keer de wijk overgevlogen, van Ron, Trudy & kids in de 
Roodborststraat naar de Mezenstraat nr. 1. Eerst onszelf maar eens voorstellen: 
Steven, Monique en onze twee kinderen Stijn (4 jaar) en Evy (2 jaar). Ja, we 
hebben echt maar twee kinderen, hoewel het aantal fietsjes in de tuin anders doet 
vermoeden. Maar we hebben daar dan ook de ruimte voor sinds de grote 
pruimenboom weg is. Heel jammer dat ie weg moest, maar als we nog een half jaar 
langer gewacht zouden hebben, waren er zeker wat auto’s in de Leeuwerikstraat 
beschadigd door een omvallende boom (of anders wel ons eigen huis). Maar van 
binnen was de stam verworden tot pulp i.p.v. hout, we hadden dus echt geen keus. 
 
Meer dan tien jaar geleden zijn wij in het Leidse neergestreken, de een vanuit 
Dordrecht (Monique) en de ander vanuit Brabant via Amsterdam (Steven). Alweer 
drie jaar geleden zijn wij overgekomen vanaf de Hooigracht, met pijn in het hart 
daar vertrokken, maar gelukkig voelden we ons al snel thuis hier. En nog 
belangrijker Stijn & Evy vinden het geweldig hier. Een speelveld voor de deur, 
speeltuin om de hoek en heel veel vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. En niet te 
vergeten ‘naar Ria’, zoals Stijn & Evy de peuterspeelzaal in de speeltuin noemen. 
(Wel heel jammer trouwens dat dit ophoudt in het nieuwe jaar!). Stijn zit sinds 
augustus op de Leidse Hout School, net buiten de buurt (en aan de verkeerde kant 
van de Rijnsburgerweg), maar toch een echte ouderwets gezellige en knusse 
school. Ook hier gelukkig veel ‘buurtgenootjes’, waardoor logistieke probleempjes 
van halen, opbrengen of even opvangen altijd makkelijk op te lossen zijn. Ook wij 
hebben helemaal onze draai gevonden en vinden vooral het vele, maar altijd 
vrijblijvende contact met iedereen erg leuk. Zeker de hoek 
Mezenstraat/Leeuwerikstraat is toch vaak dé plek voor allerlei samenscholingen 
van jong en oud, waar wij alle vier graag aan meedoen.  
 
Eigenlijk dus alle reden om nog lang in de Vogelwijk te blijven wonen en nog vele 
leuke activiteiten mee te maken. Zo wordt nu nog af en toe spontaan een liedje over 
Sint Maarten ingezet door Stijn, om maar iets te noemen.  
 
Steven, Monique, Stijn & Evy 
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- het wandelpad over de wei van Bremmer klaar is; alleen jammer van die 
hindernis erin halverwege; dat is toch discriminatie van de niet zo mobiele mensen 
(kan dat niet beter een schuin klaphekje worden ?); 
 
-  we nog geen naam hebben afgesproken  voor dat pad tussen de Nachtegaallaan 
en Endegeest; stuur suggesties naar de redactie; 
 
-  veel mensen in de wijk zich ergeren aan het fietsen op de stoepen; dat is toch 
eenvoudig op te lossen: rijdende rijwielen alleen op de rijweg ! 
 
- niet alle wijkbewoners weten dat het Springerpad door het bos alleen maar het 
verharde weggetje is tussen de Roodborststraat en de Wassenaarseweg; daarop 
dienen voorzichtige fietsers gedoogd te worden door voetgangers, maar dat geldt 
niet voor de schelpenpaden; 
 
-  er plannen zijn om een informatiekastje niet alleen te hebben aan het begin van 
de Lijsterstraat (Rijnsburgerweg), maar nog een tweede neer te zetten  aan het 
Vogelplantsoen eind Lijsterstraat; 
 
-  er ook een plan is om komend jaar een boekje te maken over de Vogelwijk, uit 
Praatvogelartikelen; 
 
-  er een bouwaanvraag ter inzage ligt voor een openbare, verharde auto-
verbindingsweg tussen de Zernikedreef (en dus ook Plesmanlaan) en de rotonde bij 
de manege; zal dit niet tot veel sluipverkeer door de Vogelwijk leiden ? 
 
-  als je een gat boort in tegels of ander glad oppervlak, je voorkómen kan dat de 
boor wegschiet door een pleister te plakken op de plek waar dat gat moet komen; 
 
-  als je het verdampingsbakje van de radiator half  vult met dennennaalden en de 
rest met water, je een heerlijke Kerstgeur in huis krijgt; 
 
-  wie wil weten wat rust is, die lere eerst de arbeid kennen; 
 
-  een onsje voorbeeld meer waard is dan een kilo preken; 
 
-  de Kerstboom langer mooi blijft door hem vooraf twee dagen te zetten in een 
emmer water met een flinke scheut glycerine erin. 
 
Prettige Kerstdagen toegewenst en een goede jaarwisseling, 
 
Noortje Noorderzon 
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Het wijkcomité  wenst iedereen 
prettige Kerstdagen 

en 
een gezond en gelukkig 2007 
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Wij wensen U een fijne Kerst 
en 

een voorspoedig 2007 
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