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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. 
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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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Lente 
Nu ik dit schrijf is de metereologische lente al begonnen. Maar ja wat zegt dat na 
een onwinterse winter met veel nattigheid en veel wind. En om het nog wat 
verwarrender te maken: de zomertijd begint vier dagen na het begin van de echte 
lente. Snapt u het nog? Waren mijn rozen die in januari bloeiden hier al een 
voorteken van, of is die weerman van het KNMI dronken? Ik weet het niet meer.  
Het is maar gelukkig dat er in zo’n verwarrende tijd weer een nieuw Kabinet is, 
met normen en waarden. En zie daar een van de eerste dingen die dit kabinet doet 
is de normvervaging van de seizoenen aanpakken op Europees niveau: 20% minder 
CO2 uitstoot en 20% minder gebruik van fossiele brandstoffen in 2020. Werkelijk 
een lofwaardig en noodzakelijk streven. Maar beluisterde ik ook niet, dat, om dit te 
halen, er toch maar weer over kernenergie gesproken moet worden? Wordt 
normvervaging bestreden met normvervanging, precies zo als het uitkomt? Of gaat 
het kabinet echt kiezen voor duurzame energie en hebben we straks allemaal 
zonnepanelen op ons dak? Dat wordt een ander aanzien van de wijk. Wat 
glimmender dan die verweerde dakpannen.  
Maar ook zonder energiebesparing gaat er wat aan het klimaat in de wijk 
veranderen. Zoals bekend gaat het asielzoekerscentrum sluiten en verliest de wijk 
weer veel kleurige bijdragen aan ons leefklimaat. Wat zal op de plek van het 
asielzoekerscentrum gaan bloeien? De gemeente heeft nog een paar jaar nodig 
voordat er een definitieve invulling komt. Wat in de tussentijd de functie van 
Nieuweroord zal worden is nog onbekend. 
Nu we het toch over het klimaat hebben is het goed om op te merken dat het met 
het klimaat in de wijk steeds beter gaat. Sociale gebeurtenissen worden steeds beter 
bezocht. Ik denk aan de nieuwjaarsbijeenkomst in de speeltuin, maar ik denk ook 
aan het wijkfeest vorig jaar. Het is leuk te zien dat er zoveel samenhang in de wijk 
is. Dat mensen elkaar weten te vinden en dat samen gezellige dingen doen 
gewaardeerd wordt. Het bloeit in de Vogelwijk. 
Het bloeit ook in het Bos van Bosman De Stinzeplanten bloeien weer en dat geeft 
kleur. Voor mij zijn deze voorjaarsbloemen altijd iets waar ik naar uitkijk. Zo zeer 
zelfs dat ik vanochtend naar Elswoud gereden ben. Elswoud is een heel mooi 
landgoed, vlak bij Haarlem en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het is in 
Engelse landschapsstijl aangelegd, zeer romantisch met waterpartijen, fraaie 
boomgroepen, bos, bemoste heuvels en follies. Elswoud is beroemd om zijn vele 
soorten stinzeplanten. Naast de gewonere zoals aconieten, sneeuwklokjes, 
bosanemonen, crocussen en narcissen komen daar ook een aantal zeer zeldzame 
soorten voor zoals het Haarlems Klokkenspel en Hondstand.  
Mijn verwarring is nu weer over. De stinzeplanten bepalen mijn lente. Laat die 
weerman maar. Ik weet weer dat het lente is. 
Ruud Stam
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Reünie. In 2007 bestaat de Leidse Houtschool 75 jaar. In de week van 17 – 22 juni 
wordt dit jubileum op de huidige Leidse Houtschool 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 en leerkrachten die in het verleden op de Leidse Houtschool 
hebben gezeten of gewerkt. 
Deze reünie vindt plaats op vrijdag 22 juni van 19.00 uur tot 22.30 uur in het 
gebouw van de Leidse Houtschool.  Er is dan gelegenheid om de school weer eens 
uitgebreid van binnen te bekijken en oud-klasgenoten en oud-collega's te 
ontmoeten. 
  
Tot  1 juni 2007 kunt u zich opgeven via deze website:  
www.leidsehoutschoolreunie.nl. Kijk bij "Meld u hier aan!" . U  vindt op deze 
site ook nadere informatie.  
Oproep. Bent u oud-leerling of oud-leerkracht van de Leidse Houtschool, noteer 
dan alvast 22 juni in uw agenda. Mocht u nog in familie-, vrienden- en/of 
kennissenkring andere oud-leerlingen “spreken”, wilt u hen dan op deze reünie 
attenderen.  
 
Programma. U heeft de gelegenheid uw oud-klasgenoten, oud-docenten, oud-
collega’s te ontmoeten; vanzelfsprekend kunt u het gehele gebouw  bekijken dat 
nog steeds als school in gebruik is; u kunt met de oud- klasgenoten/ oud-collega’s 
op de foto. Op het plein kunt u terecht voor koffie en andere consumpties; in de 
bovenzaal zullen oude foto’s en materialen die nog beschikbaar zijn, worden 
tentoongesteld. Tevens zal hier een presentatie van ingestuurde foto’s te zien zijn. 
Kortom: een programma met de nadruk op de informele ontmoeting.      
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Oproep voor foto’s, etc. Vanzelfsprekend neemt u oude foto's en materialen mee 
naar de reünie, maar toch hier een oproep aan allen: Heeft u nog oude foto's? Stuur 
dan de leukste op naar p.swager@planet.nl. Wij proberen deze dan te plaatsen op 
de site. De foto's die niet geplaatst kunnen worden, verzamelen we voor een 
doorlopende presentatie tijdens de reünie.   
  
Met vriendelijke groeten, 
Namens de reüniecommissie, 
Herman van der Kooij (Vinkenstraat 6  - 071 5175115) 
[de reüniecommissie bestaat uit: Herman van der Kooij, Martin Kroon, Jan Los, 
Nancy Stoop en Pieter Swager] 
  
De site (www.leidsehoutschoolreunie.nl) is in het afgelopen jaar gebruikt bij de 
organisatie van de reünie van alle oud-klasgenoten van de Leidse Houtschool, 
lichting 1962 (1e klas). Deze reünie vond plaats op 20 mei 2006. In samenspraak 
met de huidige directeur van de Leidse Houtschool, de heer Jan Los, is 
afgesproken dat de organisatoren van deze reünie (van vorig jaar) participeren 
in de organisatiegroep van de algemene reünie "Leidse Houtschool 75 jaar" op 
vrijdag 22 juni 2007.  Op de site kunt u informatie vinden over de reünie.  
 
 

 
De nieuwe speeltuin 
 
Zijn jullie er al geweest in onze nieuwe speeltuin ? 
 
 

Of  moet ik zeggen onze vernieuwde speeltuin ? 
Hoe dan ook , het ziet er fantastisch uit. Het 
bamboebos en de kabelbaan zijn mijn 
favorieten. Alleen moet je, wanneer het keihard 
heeft geregend, bij de kabelbaan oppassen voor 
de blubberzooi. 
Ook het speelgedeelte voor de kleintjes is goed 
opgeknapt en ons eigen gebouwde muurtje is 
ronduit cool.  
De feestelijke opening was op 17 maart  en er 
was ook een  ballonnenwedstrijd en een 
fantastische verassing ! Daarover staat meer in 
deze Praatvogel. 
 
Ekiem Wilhelmus 
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MEER GEBOUW IN HET BREMMER-ZICHT ? 
 
Bij Endegeest (Psychiatrisch Ziekenhuis Rijngeestgroep) zijn er plannen om op het terrein 
verschillende paviljoens bij te bouwen. Dat zou de kwaliteit van het uitzicht,vanuit onze 
Vogelwijk over de wei van Bremmer, kunnen verminderen. Wie heeft er belangstelling voor, om 
in een klein groepje die plannen eens verder te bekijken en te volgen ? 
 
Meldt U bij Freek Bremmer, Nachtegaallaan 12    
Tel.:  071 – 517 35 18  
E-mail:  fj.bleeker@zonnet.nl 
 
 
VOOR DE VOGELWIJKERS VAN 55 JAAR EN OUDER 
 
Sinds 1 januari heeft Radius/SWOO een 
 Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening (telefoon 071 – 517 52 68) 
Op maandag, woensdag en vrijdag, tussen 10 en 12 uur kunt U bellen als U hulp wilt bij: 
Klein onderhoud in de tuin; een boodschapje doen; technische klussen in huis; op orde brengen 
van administratie; belasting-aanvrage, of als U gewoon behoefte heeft aan een gesprek. 
 
Als U vragen heeft over de nieuwe WMO-wet, kunt U terecht bij : 
Pinny Baruch, lid WMO-adviesraad, Merelstraat 40, 071 – 517 73 76 
 
 
The Mayflower Bookshop 
 
The Mayflower Bookshop is a small independent bookshop conveniently located 
close to Leiden centre. 
The owner, Ans van Hille, has made a fine selection from the great number of 
books on the market. 
Her English studies at Leiden University and her 5-year-experience as a bookseller 
in an English bookshop in Amsterdam are reflected in this collection.  
The books in stock include fiction / non-fiction / crime / poetry / children’s books. 
Penguin Classics, travel literature and Dutch authors translated into English are 
given a special importance among the wide variety of titles. 
Penguin gifts such as mugs, espresso cups, tea-towels and plastic bags can also be 
found in the shop. 
You are welcome! 
 

Wednesday to Friday : 11 till 6 
Saturday: 10 till 5 
Hogewoerd 107 
2311 HJ Leiden 
071-5138497 
info@mayflower-bookshop.nl 
www.mayflower-bookshop.nl 
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Tennisbaan gaat weer open  
 
De tennisbaan van het COA wordt grondig schoongemaakt en zal met Pasen, 8 
april,  weer worden geopend. 
Meer inlichtingen bij :  
Tera Stam, Tel. : 5153040 
 
Stichting Radius: 
 
Onafhankelijk en gratis advies door cliënt/ouderen adviseur 
en ook verwijzing en bemiddeling 
in zake gezondheid, wonen, financiën, hulp- en dienstverlening. 
 
Leiden: telefoon  071- 707 42 00 
             e-mail     info@stichting-radius.nl 
             website   www.stichting-radius.nl 
             adres       Hooglandse kerkgracht 32 
 
 
PRIJS 
In januari heeft het gemeentebestuur de mensen bedankt die het afgelopen jaar extra hun best 
hebben gedaan om Leiden mooier en schoner te maken.  Ze kregen daarvoor een 
ZwerfAfvalPakkerspeldje uitgereikt. Wij hebben ook een speldje gekregen. Dat was voor het 
opruimen van het Bos van Bosman en het Annapark in de herfstvakantie. Terecht, want ook in 
2006 hebben weer veel kinderen hun handen uit de mouwen gestoken. En dan te bedenken dat  
alweer de vierendertigste keer was. Het wijkcomité draagt het ZAPspeldje dan ook op aan alle 
kinderen die sinds 1972 hebben geholpen de Vogelwijk mooi te houden en aan alle volwassenen 
die dat mogelijk hebben gemaakt. 
 
HULP GEZOCHT 
Het wijkcomité vindt de schoonmaakactie van de kinderen in de herfstvakantie een geweldige 
traditie. We willen die graag in ere houden. Wij zoeken een paar mensen die ons willen helpen 
met de organisatie. Het is niet veel werk (er is een aardig draaiboek) maar samen is het wel veel 
gezelliger! Wilt u helpen,  meldt u dan aan bij mij (tel. 5152989) of een van de andere leden van 
het wijkcomité. 
 
Noor Engbers 
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De feestelijke opening van de vernieuwde speeltuin Vogelenwijk 
 
Op Zaterdagmiddag 17 maart, om twee uur, was het dan zover. Na maanden spitten, bouwen  en 
installeren kon de renovatie van de speeltuin worden ingewijd. Het was nog niet helemaal klaar, 

maar voldoende om een 
honderd tot tweehonderd 
kinderen er te laten 
duikelen, varen, klauteren 
etc. etc. 
 
 
 
 
Bovendien waren er ook 
nog een honderd 
volwassenen komen 
kijken, sommigen van 
een end verderop zoals 
Wassenaar.  
 
 
 
 

 
 
Dat was dus om de 
mooiste speeltuin van 
Leiden en omstreken te 
bewonderen, met veel 
nieuwe toestellen, 
waterpartij, aparte 
afdeling voor de pukken 
en afdeling voor de 
meer-dan-pukken.  
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Wat ook tot drukte aantrok was de roofvogeldemonstratie die een paar keer werd gegeven. 
Oehoe’s, gieren, condor, kerkuil, zeearend en twee soorten buizerds zaten er mooi te wezen, thuis 
in de Vogelwijk. Een paar ervan mochten af en toe bij de valkeniers of bij kinderen op de dikke 
leren handschoen neerstrijken. Een gier at bijna de oren op van speeltuinspil Els, maar dat bleek 
gelukkig doorgestoken kaart. 
 

 
 
Zoals bij een opening hoort, was er een mooie speech van de voorzitter van de 
Speeltuinvereniging John van Haasteren, die de velen bedankte die de handen uit de mouwen of 
in de portemonnee hadden gestoken. Zowaar twee wethouders van de gemeente Leiden waren er 
en een van hen, Gerda van den Bergh sprak: “Dit is een speeltuin om jaloers op te zijn”. Ze vond 
het een spannende speeltuin en ze prees de vrijwilligers. 
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Na lange tijd van ongeduld konden de speeltuinklantjes eindelijk de balonnen loslaten en, toen 
die kleurig en snel naar het noorden zweefden, was de nieuwe speeltuin echt geopend. 
 
 

 
 
 

 
 
De Algemene Jaarvergadering van de wijkbewoners met het bestuur van de Stichting 
Wijkcomité Vogelwijk 
Op 15 maart 2007, 20 uur, in het Vogelnest, Nachtegaallaan 
 
Aanwezig waren 5 bestuursleden en 13 overige wijkbewoners. 
 
1 Opening enz. 
Voorzitter Ruud Stam opent de vergadering; heet ieder welkom; meldt dat twee bestuursleden 
wegens buitenlands verblijf niet aanwezig zijn en dat er twee punten van bespreking zijn 
aangedragen door bewoners, om te behandelen bij punt 8 van de agenda. Verder deelt hij mede 
dat de samenstelling van het stichtingsbestuur niet gewijzigd is sinds vorige jaarvergadering. 
 
2 Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige jaarvergadering op 30 maart 2006 wordt aan de orde gesteld en 
goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag vraagt Wim van der Steen hoe het is gegaan met 
het vragen aan de gemeente om een fietsbordje als extra aan te brengen bij het Springerpad. 
Omdat niet helder werd voor het wijkcomité welk van bestaande en toegelaten bordjes de 
oplossing zou bieden voor het gedogen van fietsers op het wandelpad, is er ten onrechte geen 
verdere actie ondernomen. Voorzitter zegt toe dat in ieder geval bij de gemeente zal worden 
geïnformeerd of er een oplossing is. 
 
3 Financiën  
Er is voor deze vergadering een kascommissie samengesteld, bestaande uit Trudy Kraan en Theo 
Bennebroek. 
 De penningmeester Jan van Doggenaar licht de resultaten 2006 toe in vergelijking met de 
begroting van vorig jaar.De gegevens waren, aan de achterzijde van de convocatie voor deze 
vergadering, vooraf in de brievenbussen bezorgd.  Het werkelijke tekort blijkt  € 367 te zijn en 
dus minder dan het begrote tekort ad € 1000. De schulden zijn echter ook toegenomen wegens 
een reservering voor nabetaling van € 600 voor het drukken van De Praatvogel. Het wijkfeest 
bleek deze keer geen extra (oneigenlijke) inkomstenbron, maar bleek zo ongeveer zichzelf te 
bedruipen. Het vermogen blijkt eind 2006 weliswaar afgenomen, maar is met        € 1914 nog een 
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gezonde hoeveelheid. Op een vraag over de gemeentelijke subsidie wordt verduidelijkt dat die 
blijft op een maximum van € 1000. 
Vervolgens meldt Theo Bennebroek namens de kascommissie dat de cijfers in orde zijn 
bevonden, net en overzichtelijk en dat de commissie adviseert het bestuur en in het bijzonder de 
penningmeester, onder dank, te dechargeren. Dat voorstel wordt met een applaus overgenomen. 
De Penningmeester stelt vervolgens de begroting 2007 aan de orde. Het is een voorbereiding op 
een normaal verlopend, rustig jaar. Een uitzondering zou kunnen zijn de voorgenomen uitgave 
van het wijkjaarboekje. Volgens voorlopige schatting zal dat met een 150 bladzijden en een 
oplage van 500 stuks een € 1800 gaan kosten en als Kerstnummer 2007 gratis in de bussen 
komen. Gedacht wordt via sponsoring, subsidie, advertenties, wat vrije verkoop, misschien door 
insluiting van een giro-accept (voor enkele euro’s) plus via de normale drukkosten van een 
nummer van De Praatvogel, rond te komen. Er is op de begroting dus nog geen post 
gereserveerd. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen meer over dit agendapunt. 
 
4 Terugblik op 2006 
De voorzitter memoreert dat het jaar op trieste wijze aanving met een moord en zelfmoorden in 
het Asylzoekerscentrum. Dat was ook aanleiding voor een groepje wijkbewoners om te vragen of 
zij konden helpen. Daaruit ontstonden enkele acties die nu  wegens de opheffing van het AZC, 
wegens brandonveiligheid, aan het verdwijnen zijn. Er zijn nu ongeveer 150 inwoners over en 
ook die zullen voor de aanstaande herfst verdwenen zijn. Het vervolg van het gebouw 
Nieuweroord is nog onzeker. Afgelopen december is er overleg geweest met de wethouder, maar 
er was toen nog geen duidelijkheid. Misschien komt er een periode van overgang met een 
tijdelijke functie voor het gebouw. Op 16e april aanstaande zal er door de gemeente een 
informatieavond voor de districtsbewoners worden belegd. Daarvoor komt nog een invitatie. Aan 
het wijkcomité is beloofd te mogen meedenken over het vervolg; ook is er de WEG werkgroep 
met Pinny Baruch. De plannen met Nieuweroord, voorafgaande aan de komst van het AZC, zijn 
niet meer geldig; wel blijft als uitgangspunt dat het Bos van Bosman onaangetast blijft en dat er 
geen bebouwing aan de wegzijde komt. Het AZC is deze tijd opvallend rustig. 
Voorzitter memoreert verder het tot stand komen van de website van het Boerhaave district. Hij 
raadt aan die te bekijken, omdat het er goed uitziet. Op 27 januari werd het gezondheidscentrum 
BTR geopend aan de Rijnsburgerweg. Verder was de Eco-werkgroep actief met diverse zaken, 
zoals het bezien en bevorderen van isolatie; ze organiseerden dat  er bij Ron Wetselaar 
biologische groenten-pakketten te krijgen zijn e.d. De tennisbaan ging te laat open, vooral door te 
weinig en te trage medewerking door de gemeente. Nu hopen we dat in april  ’07 de baan 
opengaat. De ingrijpende en kostbare renovatie van de Speeltuin Vogelenwijk startte begin 
september ’06 en aanstaande zaterdag de 17e maart is er de feestelijke opening. In de wijk werd 
in 2006 weer een volleybal toernooi gehouden. Nu is er ook een oproep om gezamenlijk de 
bridgesport te gaan bedrijven.( Bij navraag bleek er nog niet een ‘vierdaagse voor rollators’ in de 
planning te zijn opgenomen). Wel werd er weer op 25 juni door Herman van der Kooij een 
Tuinendag georganiseerd, waaraan 13 tuinen en hun bezitters meededen; het was regenachtig, 
maar toch zeer geslaagd. Op 20 augustus was er vanzelfsprekend het jaarlijkse wijkfeest. Met 
“twietjes” als betaalmiddel, estafette, isolatieronde met de Ecogroep, herinwijding van de 
Totempaal, de ruilbeurs, onze DJ Tim, uiteraard een zeer geslaagde barbecu en een aardige 
Vogelquiz die mooi door een jongere werd gewonnen. Op 25 october was er voor de 36e keer 
voor onze kinderen de jaarlijkse schoonmaak van het bos van Bosman en met het planten van 
vele bollen in het Vogelplantsoen. Er werden zowaar vele schilderijen in het bos gevonden en de 
pannenkoeken raakten schoon op. Sintermaarten was weer zeer geanimeerd op 11 november en 
de mooie, instructieve invitatie werd geprezen. Eind 2006 kwam ook het wandelpad naar 
Endegeest over het weitje van Bremmer tot stand. Niet bedoeld voor fietsers, maar blijkbaar 
evenmin voor gehandicapten of buggy’s; wel als een onderdeel van de grotere landhuizen 
natuurroute. Tenslotte werd op 1 januari 2007 een zeer geslaagde Nieuwjaarsborrel gehouden 
met een puike stemming. 
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5 Activiteiten 2007 
Hans Dirken vertelde dat de planning, mede blijkens de begroting, nauwelijks afwijkt van 2006. 
Het is niet een jaar voor de Tuinendag, maar natuurlijk wel voor volleybal, het wijkfeest etc. Wat 
waarschijnlijk bijzondere aandacht gaat vragen voor het bestuur en de werkgroep WEG betreft de 
ontwikkelingen van het Nieuweroord complex. Nog onbekend is of het torengebouw zal worden 
afgebroken. Daarover straks bij de rapportage van WEG. Ook een bijzonderheid dit jaar zou het 
wijkboekje kunnen zijn, waarvan de financiële aspecten zoëven werden behandeld. Er is 
daarvoor een redactie van Elise Bosman, Dick de Vos en Hans Dirken en met Kees van den 
Aarsen als adviseur. De inhoud zal bestaan uit een selectie van opnieuw geredigeerde artikelen 
uit De Praatvogel van 2003 – 2007, namelijk over de vogels van de straatnamen, over de 
instellingen in de wijk, over de wijkgeschiedenis e.d. Er wordt gediscussieerd over de 
goedkoopste drukker en DZB wordt genoemd, maar vooralsnog wordt voor de huidige drukker 
van De Praatvogel gekozen, die van de Universiteit. Er blijkt veel enthousiasme voor het 
wijkboekje. 
 
6 Verslag van de werkgroepen 
Pinny Baruch  doet verslag over de werkgroep WEG. Zij publiceerde een stukje “De stilte voor 
de storm” over de toekomst van Nieuweroord na het AZC, overlegde met de nieuwe Wethouder 
Gerda van den Bergh. Laatste heeft ook voorkeur voor een gezondheidscentrum op die plek, in 
samenwerking met Hebe en BTR. Er is daarvoor ook adhesie vanuit de Raadsherenbuurt en van 
de Professor in de Geriatrie G. Ligthart. We moeten in ieder geval voorkómen dat er villa’s 
komen, maar wel een groot gezondheidscentrum en erboven flats voor senioren en starters. Een 
forse hoogbouw ligt niet in de verwachting. Interessant voorbeeld zou kunnen zijn de aanleg van 
het Cor Gordijn Centrum in Leiderdorp. Volgende maand komt de werkgroep weer bijeen. 
Werkgroep Buurtgenoten werd ook even gememoreerd in het jaaroverzicht 2006. Elise 
Bosman  vertelt daarover dat verschillende COA-bewoners  regelmatig te eten kwamen bij 
enkele leden, ook deed er één haar muziekoefeningen  bij een werkgroeplid; er was ook een 
begin van kinderopvang. Er bleken wel verschillende regels en financiële beperkingen van AZC-
wege. Enkele werkgroepleden gaven les aan het centrum. Die initiatieven en activiteiten worden 
of zijn nu door opheffing van het AZC beëindigd. 
De Eco-werkgroep was niet ter vergadering vertegenwoordigd. Toch werd waardering geuit 
voor de verschillende werkzaamheden en de wens kwam naar voren dat er een vervolgverslag 
over de werkgroep zou verschijnen in De Praatvogel. 
 
8 Punten van wijkbewoners 
- Freek Bleeker sneed het punt aan van de bouwplannen van Endegeest/Rijngeestgroep. Op de 
hoek van de Wassenaarseweg en de Endgeesterstraatweg zijn verschillende gebouwen gepland 
en ook in de hoek Geversstraat bij de bloemenkiosk. Hij had contact met de Heer Vader, die 
vertelde dat er wel een projectleider was, maar nog geen concrete plannen. Toch kunnen er 
gevolgen zijn voor onze zichtlijnen op de Endegeester bosrand en Bremmerwei. Het lijkt nuttig 
dat een groepje zich verder verdiept in wat het plan zou worden en dat ook verder volgt; ook 
deelname vanuit Oegstgeest is welkom. Een oproep in De Praatvogel zal verschijnen. Kees Post 
denkt informatie uit de gemeente Leiden en Oegstgeest over de Rijngeestgroep-plannen te 
kunnen verzamelen. 
- Kees Post vertelt over een bouwaanvraag voor een verbinding voor auto’s tussen de 
Zernikedreef en de Wassenaarseweg, uitmondend bij de rotonde bij de manege Moedig 
Voorwaarts. Het Leeuwenhoekterrein ‘leegt’ totnu via de Max Planckweg en de Albinusdreef, 
die verder een natuurlijke verkeersstroom hebben naar respectievelijk de Endegeesterstraatweg 
en de Rijnsburgerweg via de rotonde van de Blauwgrond. Een nieuwe weg leidt waarschijnlijk 
tot veel sluipverkeer via onze Blauwe Vogelweg door de Vogelwijk. Het wijkcomité bracht naar 
de gemeente een zienswijze uit met bezwaren en die wordt nu door de gemeente bekeken, ook 
wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Die zienswijze kan ook later de basis vormen voor 
het indienen van een officieel bezwaar. Er is al een kapvergunning, een vergunning voor 
slootdemping en nu een poging tot vergunning voor bestrating. Kees is op verzoek toegetreden 
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tot een groep van het Morskwartier die zich buigt over het groen in het Leeuwenhoekterrein en 
hij zal ook vandaaruit de ontwikkelingen volgen. Het Sciencepark is voor gemeente en 
Universiteit een speerpunt en ook is er misschien los daarvan een groei van het autoverkeer te 
verwachten, maar de verkeersluwte (30 km zone) in de Vogelwijk dient ook te worden 
beschermd. Kees Post meldt als laatste punt dat hij met de afdeling groen van de gemeente 
meermaals contact heeft gehad over de laatste fase van de opknap van het Bos van Bosman. In de 
hoek Blauwe Vogelweg en Wassenaarseweg stonden te weinig bomen en wat was bijgeplant 
stormde onlangs weg. Beloften tot verbetering werden tot op heden niet nagekomen. 
 
9 Rondvraag 
Nel van der Steen: Een anonymus ruimt vaak de troep op bij de banken in het Bos van Bosman. 
Die persoon verdient daarvoor lof en dank. 
Loek van Ekdom: Het binnenstadtraject van de Rijn-Gouwe lijn is nu per referendum afgewezen, 
maar zou het westelijke traject wel eens bij de Vogelwijk kunnen komen? Hem wordt verzekerd 
dat het traject van station Leiden – Zernikedreef – transferium ’t Schouw niet zal veranderen. 
Pinny Baruch: Meldt dat haar aanvraag, om een drempel aan het begin Nachtegaallaan bij de 
Rijnsburgerweg, wegens inrijden in de verkeerde richting van veel auto’s, is beantwoord : dat de 
gemeente in overleg met Oegstgeest daaraan iets wil gaan doen, als de Rijnsburgerweg  daar 
totaal wordt opgeknapt. 
 
10 Sluiting en vervolg 
Geen verdere zaken aan de orde zijnde, sluit  voorzitter Ruud Stam de vergadering en nodigt 
ieder uit voor een gezellig nagesprek met een drankje. Hierop werd geanimeerd en langdurig 
gehoor gegeven. 
Notulen: Lydia Sterrenberg en Hans Dirken 
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Als oud-bewoner van de Vogelwijk (wat heet oud-bewoner, ik ben er zelfs geboren!),  
volg ik via internet het wel en wee van de wijk. Vooral verhalen over vroeger lees  
ik met veel plezier. Daarom wil graag mijn herinneringen toevoegen aan het artikel 
'Vroeger, nu en straks' en dan met name het gedeelte 'Winkels in de wijk', in de 
Praatvogel van afgelopen september.  
  
Voordat ik daaraan begin eerst even 'n paar 'historische feiten'; 
ik ben geboren in oktober 1948, in de Vinkenstraat 8, wij woonden toen  
boven bij de familie Taverne. In 1952 zijn we, met gebruikmaking van een handkar,  
naar de Lijsterstraat 27 verhuisd, daar woonden reeds mijn opa en oma van vaders kant. 
  
Mijn vader werkte toendertijd op het kantoor van de werkplaats van de Anna-Kliniek. 
In september 1959 zijn we naar Rotterdam verhuisd omdat mijn vader toen daar al geruime tijd 
werkte en het heen en weer reizen tussen Leiden en Rotterdam te bezwaarlijk werd. 
Hij was in die tijd betrokken bij de speeltuin, als ik me niet vergis zat hij in het  
bestuur en had hij ook de hand in de oprichting van de speeltuinvereniging, waaraan 
ook, als ik me wel herinner, de heer Gordijn uit de lange Roodborststraat en de heer Weber van 
de Nachtegaallaan aan deelnamen. Mijn vader ging in december als Sinterklaas  
op huisbezoek, dit werd door de speeltuinvereniging georganiseerd, veel later 
hebben we daar boeiende verhalen over gehoord. 
  
Mijn herinneringen stuur ik als bijlage, ook een paar foto's uit die tijd. 
Foto 1958, mijn broer Paul en ik in een lege Lijsterstraat, de Volkswagen is van Brand. 
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Foto augustus 1958, opening van de glijbaan in de speeltuin, ik maak aanstalten 
om te landen. De man links zou ome Flip kunnen zijn, hij was de oppasser van de 
speeltuin. Deze foto stond indertijd in het Leids Dagblad. deze glijbaan stond 
dichtbij en parallel aan de sloot langs de Nachtegaallaan, op de achtergrond 
de volkstuinen.  

 
 
Van de Anna Kliniekfoto's moet deze foto de oudste zijn gezien het feit dat er van een tuin 
eigenlijk nog geen sprake is en er ook nog geen hek staat. Aan de hand  
van de auto's die erop te zien zijn schat ik dat ze in de jaren dertig of veertig gemaakt moeten 
zijn. 
 

 
 
In de tuin van de Anna Kliniek mochten wij graag   voetballen, of dat echt verboden was weet ik 
niet   maar wij waren als de dood dat de tuinman ons zou betrappen. 
Daarom deden we dat ook niet zo vaak. Op straat voetballen was trouwens toen nog mogelijk 
zonder verkeersongelukken. 
Eigenlijk alleen tijdens bezoekuren was er verkeersaanbod. 
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Ook heb ik nog een enveloppe van de Anna-Kliniek, ik denk dat er daar niet veel 
meer van in omloop zijn. 
 

 
Dat geldt ook voor de foto van de Nachtegaallaan, dit daar de bomen nog vrij klein zijn en ik me 
meen te herinneren dat er langs de Rijnsburgerweg/Leidse Straatweg  
ook hogere bomen stonden in de tijd dat ik in de Vogelwijk woonde. 
Deze foto is genomen vanaf de hoek met de Leeuwerikstraat. 
 

 
 
Ik hoop dat u iets aan mijn 'memoires' heeft, ik vond het in ieder geval leuk om 
ze op te schrijven. Ik heb niet al mijn herinneringen opgeschreven,  
deze zouden de lezer wellicht kunnen vervelen, dat risico wil ik niet lopen. 
Wel heb ik, weliswaar als kind, het wonen in de Vogelwijk als prettig ervaren, 
ook mijn ouders hebben daar met plezier gewoond. Het kan zijn dat de  
toenmalige tijdgeest daar ook debet aan was. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bernard Soudan   
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Voortzetting van de reeks over instellingen in de Vogelwijk 
 
Waar ? 
We gaan maar weer eens verder in onze reeks over de instellingen in de Vogelwijk. Al eerder 
toonden we aan - maar dat wist de lezer eigenlijk al wel - dat onze wijk een hoog groengehalte 
heeft. Dat komt door het Bos van Bosman, de vele aardige voor- en achtertuinen, maar ook door 
de instellingen die zelf groen kweken. Onder die laatste valt de kwekerij van De Zijl Bedrijven 
(DZB) aan de Nachtegaallaan, maar ook hun buur: de Volkstuin “Het Zonneveld”. Die tuin ligt 
tussen DZB en de speeltuin en tussen de wei van Bremmer en het Rijnlands Revalidatie 
Centrum.  

 
 
Het is een complex van ruim anderhalf hectare met een kleine honderd tuinen voor amateurs. De 
grond rekenen we onder onze wijk, maar eigenlijk is een 42 % gelegen in de gemeente 
Oegstgeest. Hoe dat zo kwam? Voorafgaand aan de laatste grenscorrectie tussen Leiden en 
Oegstgeest, in 1963, lag alle terrein naast de Nachtegaallaan in onze buurgemeente. Maar toen 
kwam er een plan om de Warmonderweg, als een soortement van randweg, door te trekken en 
daarom kwam er naast die laan een strook grond bij onze gemeente Leiden. Gelukkig ging die 
brede weg niet door en kregen we als wijk officieel een flink stuk wei, met pestbosjes op 
eilandjes en veel sloten erbij. Maar de gemeentegrens liep toen na die uitbreiding dwars door de 
volkstuin en de DZB-kwekerij. Desalniettemin was vanouds, en bleef, de gemeente Leiden de 
eigenaar van de grond vanaf de Nachtegaallaan tot en met Endegeest/Rijngeest. Op het stuk 
grond, waarop nu de volkstuin ligt, werd vroeger geboerd door de boerderij van Wijsman, die tot 
in de jaren 50 van de vorige eeuw nog stond op de hoek van de Leeuwerikstraat en de 
Nachtegaallaan. Nu staan daar drie woonhuizen. Een kleinzoon en achterkleindochter van 
dieWijsman tuinieren weer op het Zonneveld. Zo blijft een voorkeur langdurig in een familie. 
 



18 

Hoe het begon  
In de economische crisistijd van de jaren 1930 en aansluitend tijdens de tweede wereldoorlog 
was er een flinke groei in het aantal volkstuinen in Nederland. Volkstuinen bestonden al eerder, 
bijvoorbeeld rond de muren van de Middeleeuwse steden en in de 18e en 19e eeuw was er een 
opleving, aangezet door fabrikanten voor hun arbeiders en door kerkgenootschappen voor 
de”kleine luiden” onder hun gelovigen. Dat ging niet zozeer om eco-bewustzijn, als wel om 
goedkope ondersteuning van goede voedingsgewoonten. Ook op het terrein, waar nu de wei van 
Bremmer en de volkstuin is, kwamen in de jaren dertig wel wat volkstuinen, tussen de tuinen van 
Endegeest en de fruitkwekerij Pomona (nu RRC terrein). Dat hielp toen tegen armoe en honger. 
In 1942 nam een van de huurders van een volkstuintje, de Heer Zonneveld, het initiatief om 
enkele tuinders wat meer te organiseren en hij richtte de “Tuingroep”op. Die familienaam was 
natuurlijk zeer geschikt voor de doelstelling (stel je eens voor dat een “Karel Rotteveel” de eerste 
voorzitter was geweest) en die tuingroep veranderde rond 1998 - en met een wat kleiner 
grondgebied – in: “De 
Vereniging Het Zonneveld”. 
Die anderhalve hectare werd 
gehuurd van de eigenaar, de 
gemeente Leiden dus, en de 
betaling verliep via de 
Leidse Bond van 
Amateurtuinders. Er is een 
zevental Leidse volkstuinen, 
alle onder de paraplu van die 
bond. Daaronder neemt  Het 
Zonneveld , zoals het een 
Vogelwijkse instelling 
betaamt, een bijzondere 
plaats in: Het ligt als enige 
Leidse volkstuin nog steeds 
op dezelfde plek, en dus 
minstens 65 jaar; het is nog 
steeds voornamelijk een 
‘nutstuin’, om voedsel te 
kweken en niet, zoals de 
meeste huidige volkstuinen, 
een ‘recreatietuin’. Op Het 
Zonneveld staan dus geen 
huisjes en er mag niet 
worden overnacht; er staan 
slechts “opberghokjes” en 
kassen. Geen uitzondering 
op die bescheiden bouw is 
“het Paviljoen Het 
Zonneveld”, in het midden 
van het complex en bestemd voor het opbergen van de gemeenschappelijke kruiwagens. Wat 
verder tot het uniek zijn bijdraagt is dat Het Zonneveld een biologische-ecologische nutstuin is, 
waarover straks meer. Het gaat om een sober complex, zonder aansluiting op energienet , noch 
aansluiting op het riool en er is in het geheel slechts één kraan. Het water voor bevloeiing en 
besproeiing komt dus uit de sloten, die rond Het Zonneveld liggen en die ene oude kreek die er 
middendoor loopt en nu de gemeentegrens vormt. 
 
 



19 

Vereniging en leden 
Er zijn nu 92 tuinders-leden en - in tegenstelling tot de oorspronkelijke volkstuinen – vormen die 
een mix van alle rangen en standen, zoals in een gedenkboekje stond: “van Jan met de pet tot 
geleerde bollen”. Om lid te worden, schuif je aan op een wachtlijst van wel 30 plaatsen en het 
gevergde geduld neemt 3 jaar en wordt langer. Van de huidige leden komen er 28 uit de 
Vogelwijk, 13 uit de rest van ons Boerhaave-district, nog eens 26 uit Oegstgeest etc. De grootte 
van de tuinen loopt uiteen van 85 tot 465 m², maar de gemiddelde grootte is kleiner dan de 
landelijk gebruikelijke 250 m². Nieuwe leden van Het Zonneveld kunnen niet meer krijgen dan 
zo’n 120 m². We hebben hier dus niet van doen met grootgrondbezitters. De tuinders betalen een 
jaarlijkse contributie van nog geen € 60,- en verder 35 eurocent huur per jaar per vierkante meter 
tuin. Deze bedragen wijzen er ook op dat hier niet van echte landadel sprake is. Naast het 
tuinieren in eigen gaarde, wordt er ook door de leden gewerkt aan het gemeenschappelijke 
onderhoud van paden en sloten. Er wordt echter binnen de vereniging weinig vergaderd; de 
stemming is er eerder een van rust en op zichzelf zijn. Het bestuur, van maximaal 7 personen en 
enkele commissies klaren de corvee van een aantal taken. Zo is er een Tuinkeuringscommissie, 
die drie maal per jaar kritisch maar rechtvaardig langs komt. Die kan een gele kaart uitreiken en 
na drie maal geel (behaald in opeenvolgende perioden) word je als lid geroyeerd. Maar er blijken 
slechts weinigen de Nachtegaallaan uit te worden gestuurd. Een enkeling maakte het wel eens te 
bont en verwaarloosde zijn tuin grondig, ten nadele van zichzelf, maar ook van de belendende 
percelen en het aanzien van het complex. Er is in een huishoudelijk reglement van de vereniging 
aangegeven hoe dan de kosten van het tuinherstel worden opgebracht. Zo is er ook de 
bouwcommissie, die inspecteert of de opstallen, zijnde de kassen en schuurtjes, blijven passen in 
de bescheiden en prettige sfeer van het complex. Nieuwe leden worden gewoonlijk niet op 
tuinders-ervaring geselecteerd. Wel worden nieuwe leden gedurende hun eerste jaar begeleid en 
krijgen ze veel informatie over natuurlijk tuinieren. 
 
Teelt 
De grond, planten en bomen worden dus voornamelijk biologisch-ecologisch behandeld. Het 
Zonneveld is trots op de onderscheiding met drie stippen (van de vier mogelijke op het icoon 
Lieveheersbeestje) van het Nationale Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Wat voor principes gelden 

daarvoor? Om enkele te noemen: plant op de 
juiste plek; liefst alleen inheemse flora; veel 
kansen scheppen voor insecten en vogels; 
natuurlijke preventie van plantenziekten en –
plagen en dus geen chemische 
bestrijdingsmiddelen; indien er mest nodig is 
dan organische mest en compost. Toch zijn er 
niet zoveel voorschriften. Wel wordt sterk 
aangeraden om woekeronkruid te 
minimaliseren; het gaat dan om zevenblad, 
brandnetel, windes, paardenbloemen, 
kweekgras e.d. Ook wordt wisselteelt en 
combinatieteelt aangeraden. Wisselen is ook 
geraden ter voorkoming van aardappelziekte; 
combineren is beter omdat bepaalde groenten 
het beter of slechter naast elkaar doen. Als 
top drie worden er verbouwd: sla, andijvie en 
aardappel. De fruitbomen zijn er meestal laag 
en geleid, wegens de grondschaarste. De 
tijden zijn voorbij dat gezinnen het gehele 
jaar door voornamelijk uit hun volkstuin aten. 
Van de nu ongeveer 25.000 volkstuinders in 
ons land zijn verreweg de meesten 
recreatietuinders. De lezer had al voorvoeld 
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dat bij de nutstuin Het Zonneveld het aantal bloemperken beperkt is. Toch gaat het zeker niet 
alleen om individueel nut. De Vereniging Het Zonneveld heeft ook als doel om wat natuur in de 
stad te brengen, is een onderdeel van de ecologische zone, waartoe ook het Bos van Bosman, de 
wei van Bremmer, de Leidse Hout etc. behoren. De amateur-tuinders zijn er trots op dat in een 
grenssloot grote karpers komen paaien en dat er een vijver is aangelegd, die “Paddepoel”heet 
(wegens het gelijknamige Middeleeuws kasteel dat vroeger stond bij het huidige Flanorpad ?) 
met heemplanten eromheen en waar padden, bruine kikkers en salamandertjes huizen. Ook onder 
intense belangstelling van Bremmer-reigers. 
 
Relaties met de omgeving 
De gemeente heeft het wel eens over een nieuw bestemmingsplan, maar de Zonnevelders vinden 
dat niet urgent. De boel mag blijven zoals ie nu is. Er is wel een beetje onzekerheid in het 
kadaster; er ligt een strookje van zo’n meter aan de grens met DZB en Endegeest en wie de 
greppel en populieren daar moet onderhouden, is nog niet zo helder. Verder is er met de buren 
een goede verstandhouding. Er is wel enige zorg over de verbouwde speeltuin. Wegens het 
verwijderen van braamstruiken kunnen de kinderen nu makkelijk houttroep in de karpersloot 
gooien en ook de mooie, nieuwe katrolbaan kan misschien met z’n gepiep de Zonneveldse rust 
wel eens verstoren. Serieuzer zorg is er echter over het aangelegde Bremmerpad (van 
Nachtegaallaan naar Endegeest vv.). Niet zozeer dát het pad er is gekomen -  de Zonneveld 
tuinders hebben daarover een verdeelde mening net zoals de Vogelwijkers  - , maar de sloot langs 
het pad is nu verbonden met de sloot aan de Nachtegaallaan en daardoor wordt gevreesd dat de 
kwaliteit van het slootwater achteruit zal gaan. Dat luistert nauw voor de tuinbesproeiing. Erger 
nog, ook de rioolwater-overstort bleek veel vaker op te treden dan bedoeld en aanvaardbaar is. 
Met een betere duiker en door baggeren wordt nu geprobeerd dat te verhelpen; zo lang worden de 
koeien op de Bremmerwei met draden afgehouden van het slobberen van dat slootwater. Maar 
niet alleen het vlees dient beschermd te worden, ook de andijvie, niet waar ! 
Aan de ingang van het complex, bij het bruggetje, prijkt het bordje Verboden Toegang. Toch zijn 
er dagelijks wandelaars en die zijn welkom ook. Dat barse bordje stamt uit de tijd, vlak 
voorafgaande aan de bouw van de IJsvogelflats, dat er elk weekend vandalisme in de tuin werd 
gepleegd. Er kwam daarom een hek, er werden wachtronden gelopen en dat bordje verscheen, 
om desgewenst het recht uit te oefenen personen van het complex te kunnen afsturen. 
Zo ziet U maar weer: er is veel bloeien en groeien, rust en eco-bewustzijn, maar ook af en toe 
zorgen en zorgjes. Het is in ieder geval heerlijk om zo’n natuurlijk deel in de wijk te hebben en 
er wat over te weten.(zie ook: www.hetzonneveld.nl) 
 
Hans Dirken, met veel dank aan Jeannette Matze, Nico van der Heijden en 
Ineke Jansen 
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Het estafettestokje naar 
een volgende wijkbewoner 
 
 
Deze editie van de Praatvogel hebben wij de eer om een stukje te schrijven over ons 
woongenot in de Vogelwijk. Wie zijn wij? Wij zijn Henriette en Richard Vermeulen met 
onze kinderen Rutger van 5 jaar en Maud van 4 jaar. In  mei 1998 hebben wij de woning 
aan de Lijsterstraat nummer 6 gekocht, dat toen een behoorlijke renovatie nodig had om het 
leefbaar te maken. Er was bijvoorbeeld geen warm water, de electra was nog vooroorlogs, de 
verwarming sterk verouderd etc. Aan het huis was door de voormalige bewoner op wat 
benodigd onderhoud na, vrijwel jaren niets meer gedaan. Voor ons de grote opgave om er 
naar ons idee weer een paleis van te maken. Omdat we in dit project een leuke uitdaging 
zagen besloten we de klus geheel zelf te gaan klaren. Gelukkig konden wij 3 tot 4 dagen in 
week rekenen op hulp van een van onze ouders. De eerste 3 maanden hebben we de 
noodzakelijke verbouwingen gedaan w.o. de centrale verwarming met 
warmwatervoorziening, de badkamer, een woonkamer en een slaapkamer op de eerste 
verdieping om daar dan gedurende een groot deel van de renovatie te kunnen wonen. De 
keuken hebben we provisorisch aangepast, zodat hij bruikbaar was. Riolering vernieuwen, 
muren stuken, vloeren en plafonds vervangen, gas, elektra en water aanleggen, keuken 
verplaatsen naar zolder en later weer naar zijn eigenlijke plek, verven en nog eens verven; 
elk vrij uurtje dat we hadden is er in gaan zitten en met de tijd maakten we grote 
vorderingen. We hadden er erg veel plezier in. In juli 2000 was het grootste gedeelte van het 
huis klaar en het ís een paleis geworden!  
Vanaf dat moment konden we meer tijd vrijmaken om ons te verdiepen in en genieten van 
de omgeving. Later zijn we vanuit ons huis getrouwd en is het huis tevens het eerste huis 
van onze kinderen geworden. Dit realiserende, is een mooie terugblik op hoe we hier toen 
begonnen zijn. 
We zijn heel blij dat we in deze gemoedelijke wijk terecht zijn gekomen. Zeker nu we 
kinderen hebben realiseren we ons, hoe waardevol een locatie van je huis kan zijn, zoals hier 
met de mooie speeltuin, waar ook heel veel activiteiten gehouden worden, de school om de 
hoek, de winkels en de stad op fietsafstand. 
We zijn, door dit alles, van plan om hier nog lang te blijven wonen!  
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Er drie woningen gebouwd zouden gaan worden aan het begin van de Merelstraat, op de plaats 
van de Edek waar nu nog een oude werkplaats staat, aan de kant van het Bos van Bosman; 
 
- en we nu maar afwachten of die woningen er in de oude Vogelwijkse stijl komen en hoe dan de 
huisnummers zullen zijn (1a, 1b, 1c of  0, -1, -2  of 1-I, 1-II en 1-III); 
 
-bij de grote storm laatst in januari de heer Ravensbergen van de Mezenstraat aan een groot 
ongeluk is ontsnapt, toen zijn tuinmuur vlak na zijn langslopen omviel in de tuin; 
 
- bij diezelfde storm de hoge populier op het Vogelplantsoen het heeft begeven en zijn buurman 
de reuzenberk nu alleen staat in de wind; 
 
- de ganzen van de wei van Bremmer niet alleen overwinteren, maar zeker hun thuis niet willen 
delen met de ooievaar; toch worden er af en toe ooievaars gespot; 
 
- na georganiseerd bezwaar maken, de toegang tot de Woutertje Pieterse basisschool niet 
verplaatst wordt naar de Houtlaan, maar aangepast wordt en blijft  aan de Antonie Duycklaan; 
 
- de gemeente eind april een voorlichtingsavond wil beleggen voor onze wijk en wel over 
Nieuweroord, COA en nog meer; 
 
- een goede buur je woongenot en de waarde van je huis verdunbbelt; 
 
- we er weer op moeten wijzen dat wegens de nesten met jonge vogeltjes het nu echt nodig is de 
kat de bel aan te binden; 
 
- de mens harder is dan steen en breekbaarder dan een ei; 
 
- de gemeente een campagne tegen meeuwennesten en –overlast is gestart (gelukkig hebben wij 
hier geen Meeuwenstraat); er zijn buizerds die ook met de bestrijding meewerken; 
 
- wat luid gesproken wordt, in de regel minder gevaarlijk is dan wat gefluisterd wordt; 
 
- de verbindingsweg tussen de Einsteinweg en Warmonderweg, waartegen we bezwaar maakten 
wegens het risico van meer sluipverkeer via de Blauwe Vogelweg door onze wijk, toch al bijna 
klaar is; 
 
- we alle wijkgenoten een mooie Pasen toewensen, met veel lentebloemen en eierenzoeken. 
 
Noortje Noorderzon 
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Wij wensen U een 
vrolijk Pasen 


