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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 
sh552910@12move.nl 

Elise Bosman (vice-voorzitter) Lijsterstr. 32  tel. 517 24 09 
Jan van Doggenaar (penn.m.) Bosuilstr. 1  tel. 301 53 91 

j.van.doggenaar@wxs.nl 
Lydia Sterrenberg (secretaris) Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 

l.sterrenberg@planet.nl 
Noor Engbers   Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 

trommeng@xs4all.nl 
Bob Rogmans   Lijsterstr. 30  tel. 572 61 49 

bob.rogmans@hp.com 
Hans Dirken    Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 
Redactie : 

Hans Dirken   hans.dirken@tiscali.nl  

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

Elise Bosman  ebosman@iclon.leidenuniv.nl 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politie 

 Wijkagent: dhr. Dirk Elissen     Tel :  0900-8844   Leiden Noord 

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 

mailto:c.vd.aarsen@tiscali.nl
http://www.districtsraden.nl/
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Kerst 
 

Als ik dit op papier zet zijn er nog maar drie echte werkweken. Het is eind november en vanaf 20 

december kan je al zeggen dat het jaar voorbij is. Dat is vroeg. Veel mensen houden er het 

weekend voor de kerst al mee op en omdat vrijdag voor velen een vrije dag is, zullen we dit jaar 

al op woensdag 19 en donderdag 20 december bij bus en trein veel mensen zien slepen met hun 

welverdiende kerstpakket. Wat zou er trouwens inzitten? Energiezuinige ledlampjes of een 

cursus stoppen met roken of een bon die je kan geven aan een of ander goed doel? Vast allemaal 

goedbedoelde dingen. Maar waar was dat kerstpakket ook al weer voor? Was het niet bedoeld als 

een soort dankjewel van de werkgever voor al het zwoegen gedurende het jaar? En vinden we 

dan die ledlampjes of die cursus stoppen met roken wel zo leuk? En hoe zit het met die mensen 

die ook hard gezwoegd hebben en toevallig niet in loondienst zijn en dus geen kerstpakket 

krijgen en hoe zit het met de ouderen? Tja, ik geloof dat ik er maar niet al te hard over nadenk. 

Nog maar drie weken en het gekke is dat het wel lijkt dat er in die drie weken bijna evenveel 

werk af moet als in de hele rest van het jaar. Alsof er geen nieuw jaar is. Maar na het harde 

werken komt eerst een vrij weekend en dan de kerstdagen. Een mooie periode van vrij en van 

gezelligheid breekt aan. Kaarsen, dennengroen en gezellig samen eten. Bezinnen, tot rust komen, 

mooie muziek en opladen. Vroeg donker, winters licht, een wandeling en ………. sneeuw? 

 

(Als u het niet verder vertelt zal ik u vertellen dat er dit jaar echt sneeuw komt! Tja zult u vragen 

hoe weet hij dat? Nou dat is heel simpel. In Engeland woont een weervoorspeller die ons ook een 

superstorm voor november beloofd heeft. Hij kan zo lang vooruit kijken dat ik het hem maar eens 

gevraagd heb. Alleen die superstorm is niet gekomen, nou ja foutje.) 

 

Toch kan ik mij kerst nog niet goed voorstellen. Ik heb tenslotte Piet en Sint ook 

nog niet op het dak gehoord en dan is voor mij de kerst nog ver.  

Ja u voelt het al, die kerstsfeer komt nog niet echt uit mijn typende vingers. 

Daarvoor moet de onrust van het dagelijks leven eerst een beetje stoppen. Dan 

ontstaat er ruimte om je met andere dingen bezig te houden. Met bezinnen, groen 

en kaarslicht. En misschien ook eens met die ander. U weet wel hij of zij die dat 

kerstpakket niet gehad heeft. Want laten we eerlijk zijn, als het kerstpakket 

eenmaal binnen is, is het gelijk een stuk minder belangrijk. Eigenlijk is het niet 

meer dan de laatste stuiptrekking van het jachtige bestaan van dit jaar. Misschien 

kunnen we dan met kerst de ruimte benutten om met echt belangrijke dingen, 

zoals de ander, bezig te zijn. 

 

En als we nog dikke wangen hebben van de oliebollen en de champagne nog in 

ons bloed zit, dan komt het wijkcomité U op de eerste dag van het nieuwe jaar 

weer vragen om alle rommel van het vuurwerk op te vegen. Gelukkig is er daarna 

een borrel in het gebouw van de speeltuin. Dan kunnen we samen het glas heffen 

op een goed en gezellig 2008. U komt toch ook? 
 

Ruud Stam 
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- Op 3 november was er een open dag van  de 

AZC‟s in ons land, georganiseerd door het 

Centrum Organisatie Opvang 

Asylzoekers(COA), om burgers en vooral 

omwonenden de gelegenheid te bieden eens 

nader kennis te maken. 

 Dat was voor de Praatvogel-redactie een 

welkome gelegenheid om iets in te halen. Een 

jaar of zo geleden hebben we geprobeerd om 

een artikel over het AZC in het Nieuweroord-

gebouw te maken, als onderdeel in de 

Praatvogel-serie “de instellingen in de 

Vogelwijk”. Dat lukte alsmaar niet volledig en 

niet zoals we bedoelden. Dat kwam door de 

veranderingen en hectische gebeurtenissen  

aldaar. En nu konden we dus kijken, vragen 

stellen, praten met de locatiecoördinator 

Mevrouw Gerda Pronk en medewerkers. We 

mochten zelfs het oude ideaal verwezenlijken 

om vanaf het dak, op 53 meter hoog, foto‟s 

van onze wijk te schieten te midden van 

herfstkleuren, waarover later meer. 

 

- Aantal bewoners 

Het AZC-Leiden, in het hoge gebouw Nieuweroord, is daar sinds 2000 gevestigd en kende een 

periode met bijna 600 bewoners. Toen volle bak dus. Nu echter worden alleen de begane grond 

van het gebouw en drie erboven liggende woonetages gebruikt. Er zijn nu 138 bewoners 

overgebleven en er geldt een maximum van 150. De elf hoogste woonlagen staan leeg. Het apart 

liggende schoolgebouw, aan de kant van de Blauwe Vogelweg, wordt nu deels ingenomen door 

de Leo Kanner School (van het Curium aan de Endegeesterstraatweg) en wordt voor de rest door 

het AZC voornamelijk gebruikt als cursusruimte. 

 

- De brandveiligheid en toekomst 

Die forse terugval in bewonersaantal werd vooral veroorzaakt door nadere inspectie van de 

brandveiligheid. Na de brand op Schiphol en in Volendam werden  politiek en bestuur terecht 

kritischer. Daarbij kwam dat de normen geleidelijk strenger werden. Bij de regelmatige 

ontruimingsoefeningen bleek bovendien dat velen van de bewoners weinig bereid waren om hun 

woonkamers te verlaten via de drie trappenhuizen of drie brandtrappen aan de buitenkant. 

Culturele verschillen speelden dus ook een rol. Daarom viel het besluit om nieuwe instroom te 

beperken en ook veel bewoners uit te plaatsen naar andere AZC‟s, o.m.in Rotterdam; ook hadden 

inmiddels vele asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen. 

Toen ontstond onlangs ook nog het Leidse drama over het gemeentelijk plan voor een nieuw 

AZC in de nieuwbouwwijk Roomburg, dat eindigde in het afblazen van het plan voor een nieuw 

AZC aldaar. De nieuwe bewoners van Roomburg verwachtten een archeologisch park met 

Romeinen en geen asielzoekerscentrum voor de deur. 

 De toekomst voor het AZC Nieuweroord is nu al met al wat onzeker. Het gebouw blijkt niet 

meer geschikt voor het huidige doel; het contract tussen COA en gemeente Leiden loopt volgens 

een convenant af per voorjaar 2009. Er is sprake van dat tot die tijd er misschien nog omtrent 50 

bewoners (één woonlaag) bijkomen en dat erna misschien het gebouw enkele jaren voor 

studentenhuisvesting (rustigen s.v.p.!) gaat worden gebruikt. Het gaat om een groot en stevig 
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gebouw en of er straks vernieuwbouw of sloop komt, weet nog niemand, laat staan wat ervoor in 

de plaats gaat komen. Seniorenwoningen, of villa‟s, school of maatschappelijk-medisch 

districtscentrum? Bouwen binnen de huidige bebouwingslijn en dan niet al te hoog, kan een flink 

volume met appartementen e.d. opleveren. Het Bos van Bosman dient uiteraard onaangetast te 

blijven(zie elders de notulen van werkgroep WeG en de oproep voor de Vogelwijk-vergadering  

13 maart ‟08). 

 

 

 

-Huidige bewoners 

Menig Vogelwijker wil echter weten hoe het daar in Nieuweroord nú reilt en zeilt en dat hebben 

we bekeken en ons laten vertellen. Sinds maart dit jaar zijn er dus 138 personen. Dat is een zeer 

gevarieerde groep van asielzoekenden: er zijn nu 16 gezinnen, 76 alleenstaanden, in totaal 25 

kinderen. Die hebben met z‟n allen wel 38 nationaliteiten, waarvan de talrijkste komen uit 

Somalië (32), uit Irak (27), Iran (17) enz. Als een asielzoeker kiest voor opvang in een AZC, 

volgt er gemiddeld een verblijfstijd van een jaar, tot duidelijk is of een verblijfsvergunning wordt 

verleend of  terugkeer naar het land van herkomst moet volgen. Een enkele bewoner woont er 

echter al 6 à  7 jaar. 

 

  

-Taken en medewerkers 

Het AZC is dus een instituut voor opvang, voor het verlenen van huisvesting en voor het 

informeren over procedures en gastland Nederland. Dat opvangen is individueel maatwerk en een 

moeilijk vak. Tegenover die 138 asielzoekers (elk met gewoonlijk een traumatische achtergrond 

in het land van oorsprong en daarbij de enorme stap naar een voor hen geheel andere cultuur en 

klimaat) staan slechts 12 professionele medewerkers van het COA. Extra zijn nog de 5 personen 

voor de 24-uurs-beveiliging, wat ook weer een speciaal beroep is. Uiteraard is er veel 

samenwerking met diverse diensten, zoals voor naturalisatie, vreemdelingenpolitie, medische- en 

opleidings-instanties, vrijwilligers e.d. 

 

- Het wonen 

Hoe woont men daar en wat zijn zo de gewoonten en regels? Die 72 kamers die nu zijn bezet, 

zijn volgens Uw verwende verslaggever aan de krappe kant (elk opgezet eertijds voor twee 

Nederlandse verpleegstertjes). Het gaat om een leefruimte van ongeveer 3 bij 4 meter, met twee 

bedden erin, een tafeltje met 

twee stoeltjes en een ijskastje.  

 

 

Wel meestal met een mooi 

uitzicht op het groen van onze 

wijk! Verder is er nog een 

klein halletje met wat 

bergruimte en een wc-douche 

ruimte. Uiteraard gelden er 

huisregels, die ook als een 

soort contract moeten worden 

ondertekend. De bewoners 

houden zelf volgens een 

rooster de ruimten schoon. Er 

is geen verplichting om voor 

een bepaalde avondtijd binnen 

te zijn, wel verplicht stilte na 

22 uur en schoolplicht voor de kinderen. De leefruimten worden regelmatig geïnspecteerd en 

mogen niet vrij worden ingericht op een wijze zoals onze Hollandse pubers wel plegen te doen. 
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Eens per week is er een verplichte aanwezigheidcontrole, inclusief vingerafdruk. Iedere bewoner 

heeft ook een toegangspasje voor het gebouw. Voor elk vijftigtal bewoners zijn er een 

gemeenschappelijke keuken, met 6 zespits fornuizen en ook een ruimte met was- en 

droogmachines. Er wordt een lakenpakket verstrekt en zonodig een pannenset. Huur, gas, 

elektriciteit en water worden gratis verstrekt en ook neemt het COA de medische en WA-

verzekering voor haar rekening, plus voor de kinderen het school- en boekengeld. Ook wordt er 

een weekgeld gegeven op de pinpas: volwassene € 53, kind van 0-11  jaar € 34, kind van 12-17 

jaar € 40 en de éénouder-toeslag is € 27. Vergelijkenderwijs zit de gemiddelde Vogelwijker er 

warmpjes bij, zou je kunnen zeggen. 

 

- De dagelijkse dingen 

Maar wat betekent dat verblijf verder? Opgevangen worden, een dagelijks leven met veel 

aanpassen aan die nieuwe omgeving, het ondergaan met onzekerheid van de procedure die tot 

verblijf of terugkeer kan leiden. De COA-medewerkers streven daarbij na om zoveel mogelijk 

helderheid te verschaffen en geen valse hoop te wekken. Er is een Informatie-balie en een 

Huisartsen-post. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van een tolktelefoon. En dan is er ook veel 

training en instructie/opleiding. Cursus in weerbaarheid ( voor bijvoorbeeld jonge Somalische 

vrouwen niet overbodig in de stad), informatie over Nederlandse gewoonten, leren van basaal 

Nederlands, computervaardigheid e.d. In het cursusgebouw wordt nog veel meer onderwezen, 

afhankelijk van eerder opleidingsniveau en wensen. 

Daarnaast is er gelukkig ook nog tijd voor ontspanning. Er is een Vrouwenkamer en een 

Kinderkamer, beide aantrekkelijk ingericht. Er bestaat zelfs een Nationale Stichting ter 

Bevordering van de Vrolijkheid (heus waar die naam!) en die entertaint de AZC-jeugd. 

 

-Vrijwilligers 

Het ligt voor de hand dat bij veel activiteiten ook de inzet van vrijwilligers welkom en gewenst 

is. Er zijn nu een twintig vrijwilligers behulpzaam, van wie twee uit de Vogelwijk. Dat aan hun 

inzet speciale eisen worden gesteld en dat begeleiding en ondersteuning door de COA-

professionals onmisbaar zijn, moge duidelijk zijn gezien de speciale en vaak kwetsbare situatie 

van bewoners. Er worden nog enkele nieuwe vrijwilligers gezocht, vooral voor onderwijs van 

volwassenen, met name assisteren bij lessen Nederlands en toezichthouden op het gebruik van de 

computer-ruimten. Dat betreft vaak bepaalde uren overdag, maar ook soms avonduren. Wie 

daarvoor belangstelling voelt: bel 071- 519 25 00 of e-mail pgeerli@coa.minjus.nl 

 

- De wijkfoto’s vanaf 53 meter hoog 

mailto:gpronk@coa.minjus.nl
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De leiding van het COA was dus zo vriendelijk om aan de redactie toe te staan vanaf het dak 

foto’s te nemen van de Vogelwijk en Raadsherenbuurt. De huismeester Erik Labordus nam me 

mee omhoog en attendeerde enthousiast op vista’s en niet-struikelen over de rand. Dank 

daarvoor! Dat had dus niets van doen met de opvang van asylzoekers, maar wel met de behoefte 

aan een visueel overzicht van ons eigen wonen en cultuurtje. (Hierbij slechts een enkel plaatje 

tijdens een grauwe dag, maar wel met groen in mooie herfsttinten ). Op de website van buurt en 

district zijn meer foto’s te zien. 

 

 
Hans Dirken 

 

 

IN MEMORIAM 

 

16 oktober overleed Anja Kruijer. 

 

Anja Kruijer was een van de oprichters van het Vogelwijk- comité omstreeks 1975. 

Daar was het ook waar zij haar man Maarten van der Plas ontmoette. 

Anja woonde gedurende haar jeugd met haar ouders, broers en zussen in de 

Mezenstraat. 

Maarten  studeerde in Leiden en woonde op kamers in de Leeuwerikstraat. 

Zij verhuisden naar de Hogerbeetsstraat, waar zij 2 dochters kregen. 

 

Maarten memoreerde zijn ontmoeting met Anja tijdens de bijeenkomst in Het Groene 

Kerkje voorafgaand aan de begrafenis.  

Anja was nog maar 54 jaar. 

 

Pinny Baruch .  
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WERKGROEP GEZONDHEIDSZORG   
 

Aanwezig: 
Pinny Baruch ( coördinator),Cecile Röst, Nanny v.d.Braken, Len van Leeuwen (notulist), Theo 

Bennebroek (i.p.v. H.Dirken), Rob van Bergen Henegouwen, Marijke van Dobben de Bruijn, 

Ruud Stam. 

 

Algemeen: 
Pinny Baruch brengt verslag uit van het gesprek van de kerngroep (PB,RS,MvD + LvL) met 

Marc Witteman,  demissionair wethouder, gehouden op 19 November j.l. 

 

Naar aanleiding hiervan de volgende punten : 

 

Wat willen wij absoluut wel in het (toekomstige plan) Nieuweroord: 
1. Een kwalitatief hoogwaardige invulling, waarbij het groen + de vijvers ongemoeid 

blijven. 

2. De oppervlakte van de Plint + toren gebruiken als basis van nieuwbouw. 

3. Levensloopbestendige, duurzame woningen + gezondheidscentrum/blijfcentrum. 

4. a. Geen geld kostende tussenoplossingen: geen nieuwe kosten op de bestaande bouw. 

b. (Zie opties A.Sandee,Gemeente): sloop/nieuwbouw en in de tussenperiode verhuur van  

5. het gebouw m.u.v. de toren.Deadline : Januari 2010. 

6. Maximale bouwhoogte: parterre + 5/6 verdiepingen met als peilhoogte de boomhoogte     

( 20/25 mtrs). 

7. Invulling van de Plint: faciliteiten voor medisch/paramedische en soc.maatschappelijke 

activiteiten. 

8. Gematigde prijsontwikkeling nieuwbouw ( dus niet noodzakelijkerwijs alleen in het hoge 

segment). 

9. Passend aantal parkeerplaatsen, bij voorkeur ondergronds. 

Wat willen wij absoluut niet: 
1. Studentenhuisvesting. 

2. Hoogbouw en bebouwing van de huidige tennisbaan. 

3. "Betonbouwaanzicht": de bouw moet passen in de bouwstijl van het Boerhaave kwartier. 

4. Bungalows of schakelwoningen. 

5. Vergrijzing van de omliggende wijken. ( dus doorstroom mogelijkheid naar de 

levensloopbestendige woningen). 

6. Uitstel van de start van de bouw ( de bouw moet beginnen na beëindiging contract COA 

in 09-2009). 

Onderhandelingsfactoren : 
1. In het verleden is er met de Gemeente veel gesproken over de bestemming van 

onderdelen van het Boerhaavedistrict. De inwoners hebben toen veel water bij de wijn 

gedaan op voorwaarde dat er na de periode COA seniorenwoningen zouden 

komen:Belofte maakt nu schuld!.( voorbeelden : Woutertje Pieterse en problemen met 

diverse scholen in de buurt). 

2. De wijk had in de eerste plaats het idee in Nieuweroord een Gezondheidscentrum te 

vestigen met een duidelijk medisch/paramedisch profiel, waarbij vermeldt moet worden, 

dat de Gemeente " meedacht ". Nu het Diac plannen heeft voor een Gezondheidscentrum 

kan het idee worden omgebogen tot Gezondblijfcentrum ( + huisartsen consult, geriater, 

apotheek, fysio- en psychotherapie, fitness,zorgloket WMO, consultatie baby's, kleuters 

en senioren) 

 



9 

Wijkvergadering Vogelbuurt op 13 maart 2008 : 
De WeG stelt voor dat de vergadering wordt begonnen met info en uitleg aan de aanwezigen 

i.v.m. de stand van zaken van het toekomstige Nieuweroord, en dan liefst in aanwezigheid  van 

de desbetreffende wethouder en dat daarna het reguliere programma wordt afgewerkt. 

 

Vergadering in het Bouwhuis van de Gemeente Leiden: 
 Op voorstel van Marc Witteman, demissionair wethouder, zal de Gemeente een vergadering 

beleggen tussen ambtenaren van het Bouwhuis en een afvaardiging van WeG ( Theo 

Bennebroek, Pinny Baruch, Marijke van Dobben de Bruijn en Len van Leeuwen). Tijdens deze 

vergadering zullen ( mogelijke ) plannen worden besproken en berekend. PB zal voorstellen de 

vergadering te houden op 8 Jan.2008. 

 

Noot :MvDdB heeft binnenkort een oriënterend gesprek met een projectontwikkelaar. 

Pinny Baruch bedankt de aanwezigen voor hun komst en positieve inbreng en sluit de 

vergadering. 
 
 
 
       

 
 

Jaarvergadering 13 maart 2008 
Het Wijkcomité nodigt eenieder die zich betrokken voelt bij de wijk, nadrukkelijk 

uit om te komen, mee te denken en te praten over de wijk.  
 

Op donderdag 13 maart 2008 organiseert het Wijkcomité weer de jaarlijkse algemene 

jaarvergadering voor Vogelwijkers. De plaats van samenkomst is zoals gebruikelijk het 

Vogelnest (speeltuingebouw). De vergadering begint om 20:30 uur.  

 

De voorlopige agenda is als volgt: 

1. Opening, voorstel agenda 

2. Verslag vorige jaarvergadering (van 15 maart 2007) 

3. Financiën 2007 & 2008, kascommissie en décharge penningmeester 

4. Overzicht van activiteiten over het jaar 2007  

5. Plannen voor 2008  

6. Wisselingen in het bestuur/voordracht nieuwe bestuursleden 

7. Ontwikkelingen rond Nieuweroord/activiteiten werkgroep WEG*
)
 

8. Andere werkgroepen 

9. Agendapunten, ingebracht door bewoners 

10. Rondvraag en sluiting 

       *
)
 desbetreffende wethouder zal worden uitgenodigd om de gemeentelijke plannen uiteen te 

zetten; afhankelijk van zijn komst, kan dit agendapunt eerder of later aan bod komen. 
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Nieuwjaarsborrel – Nieuwjaarsborrel - Nieuwjaarsborrel 
 

Een nieuw jaar, een goed begin voor oud en jong: Kom langslopen en wens je buurtgenoten een 

goed nieuw jaar bij de Vogelwijk-Nieuwjaarsborrel op 1-1-2008 om 13:00 uur in het Vogelnest.  

Net als vorig jaar willen we vooraf een half uurtje bezemen, om de resten van het vuurwerk op de 

kruispunten en speelveldje op te ruimen. Doe je mee? Neem dan je eigen bezem en vuilniszak 

mee. We verzamelen om 12:30 op het speelveldje van het Vogelplantsoen, voor de Bosuilstraat.  

 

Radius organiseert voor 55+ ers: 

Workshop Internet Bankieren 
Donderdag 10 januari ‟08 9.15 – 13 uur, bij RedNose ICT, Schipholweg 66 

Kosteloos, wel spoedig inschrijven via: a.gijsman@radiuswelzijn.nl 

Info: Annet Gijsman 071-707 42 00 of: Binny Baruch 071-517 73 76 

 

Radius organiseert : 

BoodschappenPlusBel 
Voor ouderen die minder mobiel/zelfstandig zijn: 

Thuis ophalen/terugbrengen; naar (super)markt, winkelcentrum, bezoekje, boottochtje e.d., 

rollater/rolstoel kan mee. 

Kosten: € 3,- per keer (inclusief kopje koffie). 

Info: Gijsbert Groenveld 071-707 42 00 (ma t/m do)  

of g.groenveld@radiuswelzijn.nl 

 

 

 

Kinderorkest in Oegstgeest 
 

Het kinderorkest in Oegstgeest maakt deel uit van het  Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek (JSR). 

Het JSR heeft 3 kinderorkesten (Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp). Alle kinderorkesten oefenen 

dezelfde muziekstukken want bij de meeste optredens vormen ze één orkest 

 

Samen muziek maken in een orkest is erg leuk en doordat je meer speelt ga je vaak hard vooruit 

op je instrument. Er worden ook gezellige dingen georganiseerd zoals spelletjesmiddagen, 

Sinterklaas- of Kerstliedjes spelen en optreden in de muziekkoepel.  

 

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen al meespelen in het orkest. Ze moeten dan wel minstens een jaar 

les hebben gehad op een instrument van het symfonieorkest. 

Het kinderorkest in Oegstgeest repeteert op woensdagmiddag in de Kring, Rembrandt van 

Rijnlaan, van  16.30- 18.00 uur. Mocht je  niet op woensdagmiddag kunnen: het orkest in 

Leiderdorp repeteert op maandag. 

Kom gerust een keer meespelen of zomaar kijken, maar neem wel eerst even contact op met 

Aukje@JSRijnstreek.nl of 071 3413839. 

Voor meer informatie over het orkest: www.JSRijnstreek.nl 

 

mailto:a.gijsman@radiuswelzijn.nl
mailto:g.groenveld@radiuswelzijn.nl
mailto:Aukje@JSRijnstreek.nl
http://www.jsrijnstreek.nl/
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Zondag 11 november was het weer tijd voor die hele oude traditie van Sintermaarten. De 

onvolprezen Speeltuinvereniging 

had het allemaal mooi voorbereid, inclusief het bestellen van guur weer. Bij iedere 

woning, waarin men wilde meedoen met de ontvangst van de groepjes kinderen aan de 

deur, kon dat kenbaar worden gemaakt door een geel postertje op de deur en, in de tuin of 

achter een raam, een lichtje. De kinderen waren al ruim een uur eerder onder begeleiding 

begonnen met het maken van een lampion en instuderen van de voorgeschreven liedjes. 

Als tegenhangers waren buurtbewoners bezig 

met te overdenken hoe en welke lekkernijen 

konden worden gepresenteerd. Toen het dus 

echt donker was, trokken de groepjes langs de 

huizen: bellen, zingen zodra de deur openging 

en dan vol verwachting. 

De teksten van de liedjes waren 

traditiegetrouw oud en niet erg begrijpelijk; 

het stemmenmateriaal varieerde van kauwtje 

tot nachtegaal en de meegedragen versierselen 

van kunstig tot helaas al verwaaid. Die heilige 

Martinus was die bisschop die zijn grote 

mantel doormidden sneed om die aan een koude, arme 

zwerver te geven. Dat feit  is natuurlijk zo opmerkelijk 

dat een jaarlijkse herdenking op haar plaats is, door de 

kindertjes elk met een kilootje zoetigheid  te verzwaren. 

Traditiegetrouw wordt er ook mandarijn of appel 

aangeboden, maar daarmee blijven de goede aanbieders 

gewoonlijk achter. 

 Ook hebben we ( zie bijgaande plaatjes van Eveline 

Kamstra en Uw redacteur) weer foto‟s gemaakt van de 

groepjes. Sommige vertederend jong, anderen net in de 

tienertijd en waarschijnlijk voor de laatste keer. De 

grotere kinderen gaan soms mee, “om op de kleintjes te 

passen”, maar wilden toch wel in het snoep meedelen. 

Veel ouders keken toe vanaf de stoep. In totaal, schatten 

we, waren er zo‟n dozijn groepjes van drie à vier 

kinderen. Na ruim een half uur rondgaan was het feest in 

het donker en gewaai opgelost. Een mooie traditie ! 
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Piano & Patchwork 
Vorige keer startten wij de rubriek Kunst met een verhaal over Lidwien van den Aarsen, 

beeldhouwster. 

Deze keer de beurt aan een pianiste, van beroep: pianodocente en “van”  hobby  patchworker/ 

quiltster: Anneke Rijnsburger-Bosman (geen familie; naamtechnisch zeer op haar plek hier 

in de Vogelwijk). 

Na een warm onthaal met een wals van Chopin begonnen wij aan het interview. 

 

Le piano 

 Anneke begon als kind met blokfluitles,  al snel  bleek dat zij 

muzikaal talent had en ging zij verder met pianoles; niet zoals 

de meeste kinderen 1x per week,  zij ging al vrijwel meteen 

enthousiast 2 x per week op les.  En wist direct dat ze hiermee 

verder wilde. 

Na de middelbare school deed zij toelatingsexamen bij het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze werd aangenomen 

en heeft daar haar klassieke opleiding gevolgd en zich 

vervolgens gespecialiseerd als pianodocente. Zij leidt als 

muziek docente haar leerlingen op voor graad-examens vanuit 

haar lidmaatschap van de EPTA, een  Europese organisatie  

voor pianoleerkrachten. Meedoen aan deze graadexamens kan 

een grote stimulans zijn voor leerlingen. 

Naast lesgeven deed en doet ze ook aan  optredens: zo  toerde zij met haar man 3 zomervakanties 

lang door Frankrijk en gaf daar een zogenaamd zomer tournee bij een aantal kastelen langs de 

Loire en in Bretagne.  Dit was een  wereld van kasteeldames en baronessen, romantisch verlichte 

kasteeltjes,  compleet met petits-fourtjes die waren versierd met G-sleutels. Ook trad Anneke op 

in Kasteel  Wittenburg te Wassenaar, maar daarnaast gaf en geeft zij ook nu nog huisconcerten, 

onder andere met een violiste. 

Dol op muziek dus! Zij heeft in haar huiskamer niet alleen een vleugel, maar ook een 

klavecimbel en een spinet staan waar zij zelf afwisselend op speelt. Het spinet en klavecimbel 

gebruikt zij voor het vertolken van barokmuziek. Gelukkig (voor haarzelf en voor haar man) is 

zij getrouwd met een man die muziek kan waarderen en zelfs meer dan dat: hij is zeer actief voor 

het Bach-Holland-koor en regelmatig gastheer bij concerten in de Pieterskerk.  

Aan het bespelen van het klavecimbel  is Anneke  begonnen door de Vereniging van 

Huismuziek; toen zij hier lid van werd bleek er dringend behoefte aan begeleiding van de 

blokfluitpartijen. Zo heeft zij haar eerste spinet gekocht, klavecimbelles genomen in Amsterdam 

omdat dit toch weer een andere techniek vergt dan de piano.  

Van welke muziek ze houdt? Mozart, Chopin, Bach maar ook franse barokmuziek onder andere 

van  Rameau en Couperin. Maar ook moderne muziek heeft haar interesse. 

Met ontzettend veel plezier geeft zij al jaren les. Ook aan enkele Vogelwijkbewoners, waarvan ik 

er zelf één ben. (P.S. zij heeft geen plaats meer, dus bellen voor les heeft geen zin). Daar waar de 

meeste mensen wel eens een beetje , en de minder tevredenen onder ons zelfs behoorlijke,  

tegenzin hebben om aan het werk te gaan heeft Anneke nog NOOIT met tegenzin lesgegeven.  

Dit kan niet anders dan een geduldig en gedreven mens zijn! 

3/4 weken vakantie is lang genoeg: dan mist zij haar piano en haar muziek. Een prima oplossing 

is gevonden… al jaren gaan zij en haar man nu op vakantie naar Brugge en daar maken ze één 

groot cultureel  en muzikaal genoegen van: zij bezoeken tijdens  zo‟n vakantie in Brugge 

meerdere concerten. 
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Sommige mensen hebben één passie of hobby, anderen hebben er meer…. 

Anneke‟s 2
e
 passie is Patchwork met de grote P, zij maakt Quilts.  

Quilts in alle soorten en maten, sommigen kosten een half jaar werk, bij anderen loopt de 

productietijd op tot een jaar. 

 

In haar huiskamer  hangen momenteel (vanwege de tijd in het 

jaar) een aantal kerstquilts (zie foto‟s). Zij volgde een cursus in 

Barcelona, waar zij werd geïnspireerd door Kaffe Fassett. Haar 

Escherquilt  “Dag & Nacht “  hing op de wereldtentoonstelling 

in Den Haag tijdens de tentoonstelling Quilts of the World. Ik 

ben best een beetje trots op mijn pianojuf! 

Op dit moment  is ze bezig met een Japanse quilt. Veel 

bloempatronen uitknippen, met kleine steekjes in elkaar naaien 

en dat tot een geheel en compositie vormen, die vervolgens 

weer genaaid moet worden.   Dat geduld een sterke 

karaktertrek is, is bij deze bewezen. 

 

 

 

 

Haar werk en dat van andere patchworkers  is te bewonderen op een tentoonstelling  

bij de Mariënhave in  Warmond. Tot 10 januari 2008 heeft u de tijd om eens te gaan kijken. 

 

 

 

En als je nou nog tijd zou  

hebben voor een derde hobby  

wat zou je dan…….?  

 

Cello en gamba muziek.  

 

Muziek dus, en altijd bezig! 

 

Thuisgekomen van dit gesprek ben ik 

vanzelfsprekend meteen een extra 

pianostukje  van Czerny gaan oefenen. 

 

Elise Bosman 
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Het estafettestokje naar 

een volgende wijkbewoner 

 
 Mevr. Gabriëlle Walter-Cranssen 

Leeuwerikstraat 51 

 

**  Waarschijnlijk behoor ik met m‟n 76 jaren wel tot de oudere bewoners van de Vogelwijk, 

maar niet tot degenen die er het langst wonen. Mijn man en ik kwamen hier met onze kinderen in 

1977 in de Leeuwerikstraat. Eerder wonen in de Houtlaan, daarvóór in Oegstgeest en zo meer. 

Wel ben ik in Leiden geboren, eigenlijk vlak nadat mijn ouders uit Zuid Frankrijk weer naar 

Nederland terugkeerden. Ik woon hier nu toch al ruim 30 jaar en ook al 16 jaar alleen, omdat 

mijn man toen is overleden en de kinderen het huis uit zijn. 

 

**  We zochten naar een huis in dit deel van Leiden. Toen we dit huis te koop zagen staan, 

hebben we niet lang geaarzeld: fijn huis met een prettige, groene omgeving. Bovendien was de 

vorige bewoner bereid een zeer grote prachtige kamerplant achter te laten! Mijn moeder woonde 

ook dichtbij. Wel heeft mijn man  veel aan het huis veranderd en verfraaid, dat was zijn grote 

hobby. Bijgebouwd en ingericht: een ruime serre kwam er, de keuken was al verlengd en een 

schuur. En verderop in de tuin staat een kas en ook een mini-huis, dat vroeger voor de kippen 

was. Ook veel veranderen aan de betimmering binnen.  

We hadden samen een interessante hobby: oude beelden die we op reis, ergens achteraf of 

verwaarloosd, ontdekten, kochten we en restaureerden we zelf, om ze weer een nieuw leven te 

geven. Dat is ook te zien aan de buitengevel. Het huis is altijd lekker vol geweest en ook voor mij 

alleen niet te groot. Af en toe maak ik eenvoudige gedichtjes en een paar die ook met de wijk te 

maken hebben, zet ik hierna – zomaar voor de aardigheid – in mijn estafette-stukje. 

                             Een hondje, een boom, een schuur, 

 Een simpel huis, een oude begroeide muur; 

                            De naam van die paradijstuin 

                            Is mijn knollentuin. 

**  Ik werkte jarenlang, zo ongeveer van 1962 tot ‟94 in Wassenaar; als lerares Frans aan het 

Adelbert College. Na Gymnasium heb ik indertijd (net als de vorige estafette wijkbewoonster 

mevrouw van den Broek) via een versnelde cursus aan de toenmalige Kweekschool (PABO) mijn 

diploma voor onderwijzeres gehaald. Dat was in 1954. Meteen een baan, op de Barbara school 

(die bestaat niet meer) aan het Levendaal. Het was fijn om met kinderen te werken; ik deed ook 

regelmatig excursies met ze. Ondertussen begon ik met een M.O.-cursus A en B,  Frans en 

daarmee volgde ik in de voetsporen van mijn vader. Ik ben toen ook nog enkele jaren lerares 

Frans en Geschiedenis geweest op een MULO in Nieuwkoop. Zo rond 1962 ben ik Frans gaan 

geven aan het Adelbert College in Wassenaar en daar ben ik met veel plezier gebleven tot mijn 

63
e
. Ik ben nu al 13 jaar met pensioen, maar in feite geef ik nog regelmatig les. Onder meer 

Nederlands aan asylzoekers in Nieuweroord en aan buitenlandse studenten, via Engels, of Frans 

en met handen en voeten. Ik volg zelf ook nog wel onderwijs, bijvoorbeeld HOVO (hoger 

onderwijs voor ouderen); reuze interessant. Mijn tijd is goed bezet. Mijn man zat niet in het 

onderwijs. Die was bij een scheepvaartmaatschappij voor de planning van lading naar en vanuit 

Zuid-Amerika en hij moest daar ook af en toe naar toe. 

                             Jij en ik, hij en zij, 

                             Jij en ik zijn samen wij; 

                             Een stukje natuur, een fijne wijk, 

                             Het maakt me dankbaar en blij tegelijk. 
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**  Wat ik van mijn woonomgeving vind? Nog steeds een fijne wijk! Ons deel van de 

Leeuwerikstraat, het deel bij de Nachtegaallaan, is heel warm en gezellig. Er is goed en 

vertrouwd contact, ofschoon we ook  weer niet bij elkaar de deur plat lopen. Wel een borrel 

samen op Nieuwjaar en dergelijke. De Vogelwijk heeft een mooie ligging, tussen bos en wei, 

veel groen dus en prachtige luchten. Op het nieuwe Bremmerpad is onlangs een vosje gezien en 

dat heeft ook kippen van Endegeest opgepeuzeld. Dus echte natuur, met veel vogels en vee.  

Mijn hond, hij rent voor me uit, 

                            Om met zijn neus het leven op te graven 

                            Dat zich onder dorre bladeren verschuilt, 

                            Kwispelend, verwachtingsvol, met vuile poten. 

                            Samen hebben we genoten. 

Er valt veel te zien en te genieten als ik dagelijks met hondje Bobbie wandel. Zo leer je ook meer 

wijkbewoners kennen. Niet iedereen, maar wel de meeste wijkbewoners zeggen elkaar gedag op 

straat; net als in een dorp. En de kinderen hier zijn over het algemeen vriendelijk en hulpvaardig. 

Het is hier goed wonen, ik ben gezond en hoop het nog een tijdje hier vol te houden. 

**  Dan nog een mening over De Praatvogel? Die lees ik steeds en helemaal, van a tot z. Fijn te 

lezen wat er voor en in de wijk wordt georganiseerd en om wat meer te weten te komen over 

buurtbewoners, zoals via deze estafette-rubriek of over kunstenaars en kunst in de wijk, want 

eigenlijk zijn alle mensen boeiend.  Zou het ook iets zijn om mensen over hun speciale hobbies te 

laten vertellen? Ik denk dat ik wel een interessante volgende kandidaat voor deze estafette kan 

vinden. 

 

Gabriëlle Walter 
19 november 2007 

 

 

 
De jaarlijkse schoonmaak van het Bos van Bosman, 

[die niet doorging] 
 

Tijdens de herfstvakantie is er al ruim 30 jaar de gewoonte dat de kinderen van de Vogelwijk ons Bos 

van Bosman en Vogelplantsoen schoonmaken. Dat blijkt altijd best nodig en is nog gezellig ook. De 

mensen van het Groen komen voor het jonge volk met vuilniszakken, handschoentjes en grijpertjes en ook 

soms met netten vol bollen om te planten. Onder enig toezicht trekken kwetterende groepjes door het 

groen en de motivatie is soms zo groot dat er bijna om een roestig blikje wordt gevochten om die in de 

zak te doen. Sommigen beweren dat de gemeentemensen en de kinders het allemaal alleen maar doen om 

de pannenkoeken die na afloop in het Vogelnest worden aangeboden. Die zijn dan ook verbazend lekker, 

immers door Vogelwijkse moeders gebakken. Toch blijkt uit het voorafgaande plezier tijdens het 

opruimen dat het ook om het groen en om het „met-z‟n-allen‟ gaat. 

Dit jaar ging dit feest niet door. Er was veel moeite gedaan om een opvolgende coördinator te vinden, om 

– volgens draaiboek - de datum vast te stellen in overleg met de gemeente, om de pannenkoekenbaksters, 

begeleiders en speeltuiniers  te organiseren. Noor Engbers heeft dit jaren gedaan en kon deze taak niet 

meer op zich nemen. De wijk is haar erkentelijk voor het managen van al die keren kinderpret. 

Gewoonlijk lukt het vrij makkelijk om vrijwilligers te vinden voor de kleine wijkactiviteiten. Nu dus niet 

(op tijd). Het ziet er echter nu, begin december, naar uit dat we toch weer een opvolgster hebben 

gevonden en dat volgende herfst  de traditie weer kan worden voortgezet, tot “leeringhe en vermaeck”. 

De redactie heeft even overwogen, om voor de lezers een nep verslag uit de duim te zuigen. Van wat voor 

interessante dingen er allemaal in het donkere bos door de kinderen werd gevonden. Vorig jaar waren het 

echt schilderijen en dit jaar dan beeldhouwwerken, rollators,  kippenhokken en oude jaargangen van De 

Praatvogel. We zagen er toch maar vanaf. We roepen allen wel op om de komende tijd ons wijkgroen 

extra schoon te houden. 

 

Hans Dirken 
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Actviteiten van de kinderen van de Vogelwijk 
 

In de Vogelwijk zijn vele kinderen, maar ik ga proberen duidelijk te maken wat de gemiddelde 

activiteit is. Er zijn natuurlijk ook verschillende omstandigheden waar de kinderen gebruik van 

maken, zoals sneeuw in de winter en lang licht in de zomer.  

 

ZOMER 

Water gevecht !!!!!! 
Als het zomers warm genoeg is, wordt er altijd wel een watergevecht georganiseerd door de wat 

oudere kinderen en de jongeren. Iedereen in zwemkleding op straat, met water, ballonnen en 

waterpistolen; altijd gezellig.   

 

Kinderen rond het veldje en in de Vogelwijk speeltuin 
Kinderen zijn dol op de Vogelwijk speeltuin, er zijn allemaal klimrekken, schommels, er is 

een kabelbaan over het water, er is een aparte speelplaats voor de allerkleinste kinderen en je 

kan binnen ook allerlei leuke dingen doen. Kinderen tot en met groep acht spelen hier graag.  

Wat nou, als `de speeltuin` dicht is en je hebt als ouder geen zin om er heen te gaan met je 

kind of je kind wil iets anders doen? Meestal willen de kinderen dan naar `het 

veldje`(Vogelplantsoen). Kinderen spelen hier graag verstoppertje, willen hutten bouwen of ze 

fietsen rondjes over de stoep rond het veldje. Er wordt daar ook graag met een bal gespeeld. 

Jongeren  

Meestal gaan de jongeren in de wijk een potje voetballen op ons plantsoentje, dat een aardig 

grasveldje heeft, naast de totempaal Redelijk wat kinderen en jongeren in de wijk zitten ook 

op voetbal of hebben er op gezeten. Er woont ook echt voetbal-talent in onze wijk. Als je wilt 

weten wie dat zijn, kom dan maar eens kijken in de zomer! Er zitten ook veel jongeren in onze 

wijk op basketbal. Er wordt dan ook af en toe wat gebasketbald op straat. 

 

WINTER 

Sneeuw!!!!! 
Als er sneeuw is gevallen, is iedereen van de partij: jong en oud, klein en groot. Er worden iglo‟s 

gebouwd en sneeuwbalgevechten georganiseerd. Meestal staan er na afloop nog sneeuwpoppen. 

Hopen op sneeuw dus deze winter. 

Kinderen 

De meeste kinderen blijven binnen in de winter, doen bordspelletjes of zitten achter de tv of 

computer. Af en toe wordt er nog een balletje getrapt of gaan ze naar de speeltuin.   

Jongeren     

 „s Avonds zijn er meestal wel wat jongeren buiten. Ze zijn dan meestal op de hoek van de 

Bosuilstraat en de Vinkenstraat. Daar voetballen ze meestal op straat of luisteren liedjes van 

hun mobiele telefoons.           

 

        Door:Reinier van Doggenaar 
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Leiden kent een aantal grote fitnesscentra, zoals de Vlietlijn en Sportcity, en een aantal kleinere 

fitnesscentra bijvoorbeeld Vrouwfit en Actief en Gezond, aan onze kant van het spoor. Wegens 

deze  nabije mogelijkheid voor gezondheid en vermaak, vonden we dat interessant voor ons 

wijkblad. 

Burny Martijn startte in 1997 zijn 

onderneming onder de naam Zweiland 

Sportcentrum. In 2004 veranderde hij de naam 

in Actief en Gezond.  Burny begon met 

aanbieden van fitness, groepslessen (zoals 

aerobics)  en fitnessbegeleiding.  Hij koos als 

logo Actief en Gezond ’s vlinder:  deze 

beweeglijke fladderaar staat voor openheid, 

souplesse en intelligentie.   

Zoals elke onderneming op een gegeven 

ogenblik een keuze maakt voor bepaalde 

producten en dienstverlening besloot Burny 

zich toe te leggen op fitness en fitness 

begeleiding waaronder ook medische fitness. 

In samenwerking met Centrum Beter 

ontwikkelde hij zijn aanbod voor bijvoorbeeld 

bekkenpatiënten en lichaamsherstel. Hij 

volgde opleidingen om zich te 

professionaliseren in medische fitness.  Als 

ex-karatedocent leerde hij het belang kennen 

van fitness toen hij zelf een knieblessure 

opliep en mede door fitness deze blessure 

werd verholpen. Burny ging  dan ook 

vervolgens fitness als onderdeel van karatetrainingen verzorgen.  Toen hij voor de keuze stond  

om een carrière- switch te maken, was die keuze snel gemaakt: ziedaar een nieuw fitnesscentrum. 

 Inmiddels heeft Actief en Gezond 3 instructeurs en 2 assistenten in dienst, en ruim 750 actieve 

leden: deels sportievelingen uit de (waaronder onze) buurt en Oegstgeest, deels mensen die 

vanuit het werk op weg naar de trein een uurtje fitness mee willen pakken.  

 

Daar wij graag alles percentueel en in relaties (dus relatief) willen bekijken hierbij het volgende 

plaatje: 

-van de leden is eenderde man en tweederde vrouw. 

-van de leden is ruim 80% tussen de 25 en 80, waarvan het grootste deel vijftigplusser. 

-zo‟n 10% is jongere of jongvolwassen. 

 

Heeft Burny voor elke spier een apart toestel? 

Nee helaas, dat niet, maar wel voor elke spierGROEP:  er staan bij Actief en Gezond toestellen 

voor maar liefst 20 spiergroepen, en daarnaast  5 soorten toestellen voor cardiotraining. 

Aangevuld met handgewichten en grondoefeningen kun je elke spiergroep en elk spiertje 

aanpakken. 

Afhankelijk van het doel waarvoor je komt natuurlijk: spieren versterken of conditie opbouwen 

of een combinatie van beide. Voor wie dat wil zijn er douches, saunamogelijkheden en een 

gezellige bar.  
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Bij A&G wordt veel aandacht besteed aan begeleiding, aan het opstellen van een individueel   

( aan eenieders  lichamelijke conditie en mogelijkheden) aangepast plan. 

Actief en Gezond heeft groeipotentie en groeiplannen maar de huidige locatie staat die groei niet 

toe. Wat de plannen zijn? Een fitnesscentrum met een aparte ruimte voor revalidatie, een extra 

ruimte voor groepstrainingen, accommodatie voor fysiotherapie en een schoonheidsalon voor 

mensen met huidklachten. Dit naast een ruimte voor fitnessapparatuur.  Misschien in de verre 

toekomst samen met een 

gezondheidscentrum  naar 

Nieuweroord? (red.) Dat 

lijkt ons wel wat, fitnessen 

met op de achtergrond het 

rustieke uitzicht op le Bois 

de Bosman. 

 Voorlopig blijft het bij de 

huidige locatie en binnen 

deze locatie is dan ook 

onlangs flink geïnvesteerd 

!  Nieuwe moderne 

apparatuur werd ter 

vervanging en uitbreiding 

aangeschaft en ook wordt 

half december het luchtzuiveringssysteem en verwarmingssysteem vernieuwd.  Pico bello in orde 

dus.  

Voor iedereen die wat actiever wil worden; gezonder wil leven;  wel eens, of  vaak  zuchtend op 

de weegschaal staat; gewoon zin heeft in een beetje beweging, met swingende en opbeurende  

musicology op de achtergrond… misschien toch maar es gaan kijken daar?!   

 

Actief & Gezond met Burny et al.  

Tel. : 5176204,  Zweilandlaan 4 , te Leiden. 

 

 

 Santé, Hans D. & Elise B. 
  

  

Het wijkcomité  

wenst iedereen 

prettige Kerstdagen 

en 

een gezond en 

gelukkig  2008 
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 de sleutel van het informatiekastje (naast brievenbus Lijsterstraat) te halen is, als Lydia 

thuis is, op Lijsterstraat 5; 

 onze Vogelwijk geen Vogelaarwijk is (doordenkertje); 

 pas eind oktober dit jaar de Bremmerwei officieel beschermd dorpsgezicht is geworden; 

 er een aanvraag is uitgegaan naar de gemeente Oegstgeest , met het verzoek na te gaan of  

het fietspad langs de Bremmerwei tweerichtingsverkeer mag gaan worden; 

 er met de gemeente overlegd wordt over het al dan niet aanbrengen van een 

middenscheiding op de Wassenaarseweg bij de T-kruising met de Blauwe Vogelweg, om 

sluipverkeer door onze wijk tegen te gaan; 

 er dit jaar, na 35 jaar traditie, geen schoonmaak van het Bos van Bosman plaatsvond door 

de kinderen in de herfstvakantie, omdat er geen organisator was, maar dat we denken 

gauw een opvolgster van Noor Engbers (die deed het menig jaar; dank en hulde 

!!)gevonden te hebben; 

 het er tot voor kort op leek of de gemeente het Bos van Bosman verhuurd had aan een 

fabrikant van brandnetelsoep; 

 er nog op 16 november een eend met jongen in de Bos-vijver zwom (waren snel 

verdwenen); 

 vogeltjes erg dankbaar zijn dat de Mytyl-school vogelwaarschuwingsplaatjes heeft 

opgehangen op de ramen van de verbindingsbrug achter; 

 er op de hoek Mezenstraat-Leeuwerikstraat twee straatnaambordjes staan:”Meezenstraat” 

en “Mezenstraat” (is dat voor de senioren die nog aan de oude spelling gewend zijn of 

voor oude vogels?); 

 het aantal  naam- en verkeersbordjes op het kruispunt  van Warmonder-, Rijnsburger-, 

Leidsestraat-weg, Nachtegaallaan, al meer dan 2 dozijn is, maar dat je niet midden op de 

weg, op een krukje gezeten, ze allemaal mag bestuderen; 

 er bij het verplicht schonen van de sloot van de volkstuin toch beschermde bloemen 

(Zwanenbloem) moesten worden verwijderd; maar dat de containers van de DZB vreemd 

genoeg mochten blijven staan; 

 het Rijnlands Revalidatie Centrum richting Nachtegaal-fietspad is gaan uitbreiden; 

 er bij het wijkfeest twee bartafels verdwenen zijn en het wijkcomité uiteindelijk maar 

nieuwe moest kopen voor de speeltuin (kijk toch eens onder het bed of U ze per ongeluk 

hebt); 

 er laatst op de lichtmasten van de A4 bij de Vlietlanden wel 17 ooievaars zaten; die zitten 

daar hoger en meer bekikkerd dan op de korte nestmast op onze Bremmerwei; 

 er nog een vacature is voor het wijkcomité en dat het belangstellenden oproept (Ruud 

Stam 071-515 30 40); 

 we dit najaar een prachtig gekleurde bladerentooi hadden (zie ook de foto‟s vanaf dak 

Nieuweroord op de website); 

 er zowaar begin november  ergens in de wijk (Merelstraat) even 30 meter stoeprand 

zonder geparkeerde auto‟s was, maar tekortdurend voor spelende kinderen;   

 het licht aanlaten als je van huis bent, één voordeel heeft: inbrekers struikelen niet; 

 lui zijn de gewoonte is om te rusten vóór je moe bent en dat gemakkelijk leren steeds 

moeilijker wordt; 

 U allen gezellige Kerstdagen en Nieuwjaar (kom ook op de borrel in de speeltuin, zie 

annonce elders) wordt toegewenst door: 

 

Noortje Noorderzon 
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