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 Wijkagent:  dhr. Harold Kroep, team Leiden-Noord 

0900-8844, harold.kroep@hollands-midden.politie.nl 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 516 55 01 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 55 01 

Kopijdatum Praatvogel       Deadline Kerstnummer 2012 

De De Praatvogel komt vier keer per jaar uit. De redactie stelt inzendingen zeer op prijs. De deadline voor het 
eerstvolgende nummer is vrijdag 7 december. Alle stukken die nà die datum binnenkomen, kunnen niet meer 
geplaatst worden. 
De praatvogel is ook in kleur te lezen via  Leiden.vogelwijk.nl 
Meer foto’s staan op internet via   www.picasaweb.com/Praatvogel 

  

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 

De Praatvogel is een uitgave van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De 
auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng. De redactie behoudt 
zich het recht voor om kopij en ingezonden stukken niet te plaatsen dan 
wel in te korten. 
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ronald@haverman.com  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.nl  
Lydia Sterrenberg    Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 

l.sterrenberg@planet.nl  
Thera Stam    v.Eijsingapark 10 tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Ilse Guit-Bullema   Roodborststr. 40 tel. 06 212 65 348 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Redactie : 
Eveline Kamstra (hoofdredactie) lijster13@telfort.nl 
     Lijsterstraat 13   tel. 515 24 14 
Kees van den Aarsen  kees@vandenaarsen.nl    
Anneke Donker   donkeras@xs4all.nl  
Richard Vermeulen   henrvermeulen@casema.nl  
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Praatvogel oktober, 2012  
 

 voorwoord voorzitter 

 de stad en de wijk 

 verslag van het wijkfeest  

 meeuwenaanpak in 2013 

 mededelingen en oproepjes 

 stemmen uit het verleden 

 de verbouwing 

 ondernemers in de wijk 

 het estafettestokje 

 wist u dat?  
 

 
 

Bij gebrek aan tijd schrijf ik mijn kortste voorwoord ooit en beperk ik mij tot 
een aantal korte wijkgerelateerde zaken.  

 
Allereerst memoreer ik graag nog even het wijkfeest. Wederom was dit een 

heel geslaagde versie en hadden we goed weer. Daar hebben we de laatste 
jaren een abonnement op! En dat terwijl het dit jaar op de dagen daarvoor en 

daarna erg nat en bewolkt was. Naast de zon was er weer een hele ploeg 
vrijwilligers die, onder leiding van de altijd zonnige Richard Vermeulen, veel 

tijd heeft gestoken in de voorbereiding van het feest. Hulde voor hen! 
 

Het tweede punt is de informatie-uitwisseling met de gemeente over de 

diverse bouw- en verkeerszaken aan onze zijde van het station. Hierover 
hadden Lydia en ik in de vorige praatvogel een update gegeven. Het plan is 

inmiddels om met een aantal inhoudelijk betrokken mensen van de gemeente 
(en mogelijk de wethouder) een fietstochtje langs de plangebieden te houden 

en aansluitend een gesprek over de actualiteit en de status van die plannen te 
voeren. Vanuit de wijk hebben zich, na mijn oproep hiervoor, geen 

belangstellenden aangemeld. Ik zal dit nu samen met een aantal leden van 
het wijkcomite gaan oppakken. Nadien zullen wij u daarover informeren. 

 
Voor nu veel leesplezier en een fijne herfst (het meest ondergewaardeerde 

jaargetijde!) 
 

Jan Ravensbergen 
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Nieuwbouw op Nieuweroord 
 

Friso Versluijs 
 

Radiostilte gemeente rond bouw flats op Nieuweroord / Bos van 

Bosman 
Op verzoek van de gemeente heeft de werkgroep Nieuweroord op 21 maart jl. 

een brief geschreven waarin is aangegeven wat er aan de nieuwbouwplannen 
moet veranderen om acceptabel te kunnen zijn (zie hiervoor 

www.Vogelwijk.nl). De uitgangspunten van deze brief zijn vooraf besproken in 
de verschillende (buurt)verenigingen, waaronder de jaarvergadering van het 

Wijkcomité Vogelwijk. In de brief heeft de werkgroep, kort gezegd, 
aangegeven dat de huidige bouwplannen te massaal zijn; er komen te veel 

woningen, de flats zijn te hoog, staan te dicht op de bestaande bebouwing en 

gaan ten koste van het Bos van Bosman. Ook is er geen oplossing voor de 
verwachtte verkeersproblemen. Daarnaast is duidelijk dat er, gelet op de 

plannen bij het Diaconessenhuis (DIAC), geen behoefte is aan 2.500 m2 
bedrijfsruimte met een zorgbestemming. De afspraak met de gemeente was 

dat de brief besproken zou worden met de geselecteerde projectontwikkelaar 
Bakels en Ouwerkerk. De uitkomsten van dit traject zouden met de werkgroep 

besproken worden, waarna eventuele concrete uitkomsten uiteindelijk 
besproken zouden kunnen worden met de verschillende (buurt)verenigingen. 

Op de brief is echter nog geen reactie ontvangen.  
 

 
Nieuweroord, circa 1925 
 

Succes met verzoeken om informatie 

Wel heeft de werkgroep nieuws over de bezwaarprocedure tegen het besluit 
van de gemeente op de twee Wob-verzoeken die de werkgroep had 

ingediend. Deze procedure heeft succes gehad. Veel van de gevraagde 
informatie is uiteindelijk door de gemeente in de bezwaarfase wel openbaar 
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gemaakt. Het betreft onder andere informatie over de door de gemeente 

gevolgde aanbestedingsprocedure en het selectieproces van de bouwers. Uit 
de informatie blijkt verder dat de oorspronkelijke bouwplannen van Bakels en 

Ouwerkerk na de selectieprocedure zijn aangepast. Op dit moment wordt 
gesproken over flats van negen verdiepingen, terwijl in eerste instantie de 

hoogste flats zeven verdiepingen telden. De werkgroep zal bij de gemeente 
nagaan hoe een en ander in elkaar steekt.  

 
Vragen rond bedrijfsgebouw met zorgfunctie 

Ten slotte valt er over de op Nieuweroord geplande bedrijfsruimte met 
zorgfunctie nog iets te melden. Op donderdag 30 augustus jl. heeft de 

werkgroep ingesproken bij de Raadscommissie Ruimte en Regio. In een brief 
van Burgemeester & Wethouders over de ontwikkeling van de ROC-locatie in 

het Houtkwartier stond aangegeven dat de gemeente de eis voor de 
ontwikkeling van een zorgfunctie op de ROC-locatie had laten vallen, omdat er 

- volgens de brief van B&W - sprake is van concrete plannen op Nieuweroord. 

De werkgroep is daarvan echter niets bekend. De enige concrete plannen 
lijken zich te concentreren op het DIAC. De Raadscommissie is gevraagd zich 

hiervan rekenschap te geven. Zoals tijdens de jaarvergadering aangegeven is 
de werkgroep bezorgd over de ontwikkeling van een zorgfunctie op 

Nieuweroord. Niet alleen vanwege de afmetingen; een vrijstaand gebouw van 
2.500 m2, wat veel te veel ruimte is voor een huisartsenpost, maar met name 

ook omdat getwijfeld wordt of dit gebouw uiteindelijk wel een zorgfunctie zal 
krijgen. De werkgroep is bevreesd voor een commerciële bestemming die veel 

verkeer zal aantrekken. Duidelijk is dat wanneer er een zorgfunctie bij het 
DIAC wordt gerealiseerd deze functie op Nieuweroord kan komen te vervallen. 

De werkgroep zal het proces rond het DIAC daarom goed volgen. 
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Wijkfeest 1 September 2012 
Richard Vermeulen 

Ben Schippers (Estafetteloop) 
 

Zoals elk jaar begint de voorbereiding al weer vroeg; voor de zomervakantie 
moeten vergunningen worden aangevraagd, en worden vrijwilligers gepolst 

om te komen helpen, inkooplijstjes voor de benodigdheden opgesteld en 
herinneringsoproepen gemaakt voor de wijkbewoners om het jaarlijkse festijn 

weer aan te kondigen. 
Ook dit jaar was de tijdsplanning weer op orde, maar waar we geen rekening 

mee hadden gehouden was dat veel trouwe vrijwilligers van de voorgaande 
jaren, dit jaar verstek moesten laten gaan wegens andere agenda’s. Het bij 

elkaar krijgen van vrijwilligers om het festijn op te bouwen en het organiseren 
van de helpende handen op het feest zelf had heel wat voeten in de aarde, 

maar daarover later meer. 

 
De opbouw 

Nu de dag zelf; twee dagen gingen vooraf met stortregens, onweersbuien en 
veel wind. Ook mijn werkgever had bedacht dat ik niet op de eerste 

september aanwezig zou zijn om de organisatie in goede banen te kunnen 
leiden, maar na veel moeite was ik uiteindelijk gewoon op de feestdag 

aanwezig. 
Zaterdagmorgen om 10.30 uur mocht ik alle vrijwilligers op het plantsoen in 

stralende zon ontmoeten. Het was alsof het ons, net als vorig jaar, gegund 
was om op de dag van het wijkfeest, rustig en mooi weer te hebben. Jan van 

Ravensbergen (voorzitter van het wijkcomité), Ronald Haverman (secretaris 
van het wijkcomité), Louis en Dulcine Zwager, Michiel Warmelink (hij was er 

gelukkig toch bij), Lydia Sterrenberg (lid wijkcomité), William en Olga Blerix, 
en Gosse Jensma (onze penningmeester) en zijn zoon Thomas, waren 

aanwezig om de feestlocatie op te bouwen. 

 
Ook waren de dames Kris Broekema, Mirjam Onstein, Monique Barenburg en 

Henriette Vermeulen al vroeg in de weer met het maken van de salades, 
waarvan de hoofdingrediënten waren verzorgd door Wetselaar (de 

groenteman aan de Lijsterstraat; let op sinds 1 september zijn de 
openingstijden veranderd, op zaterdag tot 14.00 uur open!). Ook het door 

Eduard en Renu (van Toko Ibu Tjilik, Lammermarkt 9 in Leiden; ga er 
eens langs!) geleverde kippenvlees werd door de dames omgetoverd tot 

satés. 
 

Het feestterrein was in een recordtijd opgebouwd en mede doordat Jan zijn 
grote bus ter beschikking stelde, konden we de inkopen in één keer 

meenemen naar het veld. 
Tegen 15.00 uur stond alles op zijn plaats. DJ Cedric van der Ploeg had de 

muzikale achtergrond geïnstalleerd, zodat het feest kon beginnen. 
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Het feest begint  

Om 16.00 uur mochten we de eerste bezoekers verwelkomen en door het 
mooie weer groeide het aantal mensen heel snel. Hongerige kinderen stortten 

zich massaal op de zakjes chips, die ook nu weer, ondanks extra inkoop, snel 
waren uitverkocht. Vervolgens smeekten de kinderen om broodjes knakworst, 

maar helaas waren wij nog niet zo ver. Eerst moesten zij nog presteren op de 
estafette, dit jaar met verve georganiseerd door Ben Schippers. 

 
Estafetteloop 

De traditionele estafette was weer een mooie opening van het wijkfeest. Dit 
jaar met erg veel jonge deelnemers: we zagen zelfs meerdere lopertjes onder 

de vier jaar. De teams werden goed aangemoedigd en de jongste lopers 
werden gelukkig soms een beetje geholpen door vader of moeder. In de tabel 

staan alle scores, die weer zeer zorgvuldig gemeten zijn door Kees en Ben. 
Met dank aan Jan van Doggenaar voor de voorbereiding. 

 

De snelste individuele lopers waren dit jaar Marco, Bart en Frank. Maar, het 
gaat uiteindelijk om de teamprestaties: het team van Sido, Tibbe, Anne en 

Sacha was dit jaar nummer 1 en er eindigden twee teams op de 2e plaats met 
exact dezelfde eindtijd van 4 minuten en 33 seconden. 

Naast prijsjes voor de eerste 3 plaatsen was er ook een aanmoedigingsprijs 
voor team 5: David, Thomas, Sjeng en Jasper. Volgend jaar zitten zij vast bij 

de eerste drie! 
 

 

Run op het eten 

Nadat de prijzen van de winnaars waren uitgereikt, ging William in de weer 
om de barbecues aan te steken. Met twee man werden de “kachels” bediend, 

maar door de enorme toeloop van mensen was het eigenlijk niet bij te benen. 

    Namen Tijden 

Rang Team 1 2 3 4 1 2 3 4 Totaal 

 1e 3 Sido Tibbe Anne Sacha 1:05 1:14 1:04 1:08 4:31 

2e 1 Chris Mark Noor Sander 1:11 1:09 1:09 1:04 4:33 

  4 Puck Flo Carolien Bart 1:23 1:09 1:08 0:53 4:33 

3e 2 Sinead Pippa Lauri Frank 1:20 1:17 1:04 0:57 4:38 

4e 9 Rafael Milou Lucas Nathan 1:01 1:12 1:14 1:29 4:56 

5e 8 Daniel Gijs Diek Frank 1:32 1:31 1:12 1:04 5:19 

6e 10 Daniel Oscar Jonathan Mila 1:30 1:32 1:16 1:11 5:29 

7e 5 David Thomas Sjeng Jasper 1:32 1:58 1:35 1:28 6:33 

8e 6 Renske Nienke Juna Victoria 1:45 1:11 1:55 1:48 6:39 

9e 7 Elias Thomas Loets Marco 2:17 2:40 2:29 0:52 8:18 
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Helpende handen werden toegestoken, onder andere door Inno Vrencken en 

nog twee bij mij niet bekende mensen, om de doorstroom te versoepelen.  
Ook aan de lopende buffettafel was het een drukte van belang en moesten de 

vrijwilligers alle zeilen bijzetten om iedereen van het lekkere eten te voorzien. 
Binnen een mum van tijd waren we weer door de heerlijke satés van Eduard 

en Renu heen, en moesten we tot onze spijt vele mensen teleurstellen omdat 
we alleen nog hamburgers konden aanbieden, want ook de broodjes 

knakworst waren uitverkocht. 
 

Quiztime 
Zo tegen 20:00 uur was de grootste drukte bij het buffet voorbij en wilde 

onze Willem Ruijs van de Vogelwijk, Richard de Wit, de jaarlijkse 
Vogelwijkquiz presenteren. Er kwamen veel kinderen op af omdat er per goed 

gegeven antwoord een snoepje te verdienen was. Degenen met het foute 
antwoord vielen af, maar alle kinderen hadden de antwoorden steeds ‘goed’ 

(weer een snoepje!), en het overzicht was zoek. Dus uit nood geboren gaven 

we geen snoep meer, en iedereen moest nu gaan staan in een van de twee 
vakken, ‘juist’ of ‘onjuist’, om nog mee te dingen naar de eerste prijs. 

Twee hele spellen zijn er gespeeld en het was weer leuk om te zien dat men 
er zo fanatiek aan meedeed. Al denkt ondergetekende dat deze quiz na dit 

jaar zijn beste tijd gehad heeft en er aan iets nieuws gedacht moet gaan 
worden. Dank aan Hans Dirken voor het jarenlang samenstellen van de, zoals 

hij het zelf noemde, de VVQQ ofwel “de Vrolijke Vogelwijkse Questieuze 
Quiz”! 

 
 

 
Ringsteken, Wijkfeest Vogelwijk 1960 
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Ontspanning 

Er werd op vele plaatsen heerlijk gespeeld door kinderen, vooral in en rond de 
bossages van het plantsoen was er veel bedrijvigheid. Ondertussen lagen 

volwassenen in de relax mode op het veld met hun drankje en waren er 
gezellige conversaties, zoals je in films ziet in het Central Park in New York of 

in het Vondelpark in Amsterdam. Alleen dan zonder kleedje. 
Tegen 21.00 uur viel de duisternis langzaam in en liep het feest ten einde. De 

weinige aanwezigen hebben we per megafoon met klem gevraagd om onder 
het genot van een laatste drankje te assisteren bij het afbreken en opruimen 

van het feestterrein want er waren nog maar weinig vrijwilligers. Gelukkig gaf 
een groep van zo’n 12 mensen daar gehoor aan en om 22.30 uur was alles 

opgeruimd en op de plaatsen opgeborgen. Ook weer een record!! 
 

Tot slot 
Kortom, het wijkfeest was wederom een groot succes. Het viel mij op dat er 

zo veel nieuwe gezichten waren. Zijn er dan zo veel nieuwe wijkbewoners 

bijgekomen? Ook wijkbewoners met bezoek namen de moeite om even naar 
het feest te komen en van de op bezoekzijnde vrienden kregen wij 

hartverwarmende reacties over hoe bijzonder en uniek dit festijn is, in een 
wijk in de drukke Randstad! Helaas waren de oudere bewoners een stuk 

minder aanwezig, hoewel het mooie weer geen belemmering hoefde te zijn. 
Wellicht volgend jaar wel? 

 
Tot slot wil ik de vrijwilligers, de wijkraadsleden en de mensen die spontaan 

een helpende hand toestaken, nogmaals ongelooflijk bedanken. Het was niet 
makkelijk om alles in goede banen te leiden, maar door jullie toedoen is het 

een geslaagd wijkfeest 2012 geworden. Behalve Ron Wetselaar , trouwe 
leverancier van de groenten, en Renu en Eduard van Toko IBU Tjilik, trouwe 

leveranciers van het fantastische satévlees, noem ik verder geen namen, 
omdat ik bang ben iemand te vergeten en daarmee te kort te doen. Nogmaals 

allen DANK!!! 

 
Hiermee wil ik vervolgens een dringende oproep doen aan allen die het 

wijkfeest als leuk, prachtig, gezellig et cetera, hebben ervaren, en zich 
misschien voor het volgende jaar op enigerlei wijze willen inspannen, om zich 

op te geven via henrvermeulen@casema.nl om het wijkfeest van 2013 ook 
weer tot een succes te maken. Ik verzamel dan alle e-mails en neem in de 

maand juni, juli contact op over de op handen zijnde voorbereidingen. Ook 
voor ideeën, suggesties en op- of aanmerkingen bent u van harte uitgenodigd 

op dit mailadres te reageren. 
 

Tot volgend jaar! 

mailto:henrvermeulen@casema.nl
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Werkgroep tegen meeuwenoverlast 
Richard Vermeulen 
 

Er is in het verleden reeds veel in onze Praatvogel over geschreven, maar 
ondanks maatregelen vanuit de gemeente of particuliere initiatieven, bleek dit 

jaar de meeuwenoverlast weer groter dan ooit. 
De gehele stad Leiden heeft dit jaar, meer dan vorige jaren, bijzonder veel 

last gehad van de meeuwen. En een actief beleid is de enige manier om hier 
verbetering in te brengen, zodat we weer normaal over straat kunnen, in onze 

tuin kunnen zitten en een goede nachtrust hebben (om 04.00 beginnen de 
meeuwen met hun gegil). Zodat ook de ramen van onze huizen en auto’s niet 

meer onder gepoept worden et cetera. 
 

In de tuin verblijven was voor een aantal bewoners zelfs een hachelijke zaak 
vanwege de laag scherende meeuwen. Vooral de Lijsterstraat moest het, naar 

mijn idee, dit jaar ontgelden onder de nestelende vogels, die her en der 
verspreid, hun broedsels op onze keurige platte daken hadden gebouwd.  

Ondergetekende moest zelfs eind juni met een stuk hout het dak op om de 

aannemers, die werkzaamheden verrichtten aan de voorzijde van het huis, 
hun werk te laten doen, want anders hadden zij het opgegeven, zò erg waren 

de aanvallen van de meeuwenouders. Ik heb vorig jaar de gemeente 
gevraagd te faciliteren in nepeieren maar door weersomstandigheden gingen 

gemeentelieden het dak niet op. Dat mocht de bewoner dan bij beter weer 
zelf doen! Dat is uiteindelijk gebeurd, maar toen was het eigenlijk al te laat! 

Ook kinderdagverblijf Pimmetje, dat een flinke investering had gedaan door 
netten over het dak te spannen, was niet gevrijwaard van nesten. De vogels 

hadden ergens gaten gevonden en hun nesten doodleuk onder de 
overspanningen gemaakt. 

 
Dakinspectie 

Na gedachtewisselingen met leden van het wijkcomité en met mijn vrouw 
wierp de vraag zich op: kunnen wij niet zelfstandig voor de gehele wijk 

meeuwenpreventie proberen te organiseren? 

Nu is mij bij de laatste vergadering van het wijkcomité ter ore gekomen dat in 
de Roodborststraat een initiatief is geweest om collectief de daken te 

inspecteren en te waken voor eventueel nesten bouwen door de meeuwen. 
Graag zou ik van de betrokkenen willen weten hoe dat is georganiseerd en 

hoe dit in praktijk verliep. Ook de aanpak door anderen verneem ik graag.  
We denken dat het een goed idee is om een werkgroep samen te stellen die 

zich gaat buigen over een praktische manier om de wijk te stimuleren om per 
straat te zorgen dat het nestelen wordt voorkomen. 

 
Meld u zich alstublieft aan op henrvermeulen@casema.nl 

  

mailto:henrvermeulen@casema.nl
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HOI! WIN JIJ EEN PRIJS? 

Versier en/of kleur deze bloemenplaat in de herfstvakantie en lever ‘m in bij ‘t 
blauwe huis op de hoek van de Nachtegaallaan en de Roodborststraat op 

nummer 54 vóór 21 oktober a.s.  

De ingeleverde platen hang ik op achter het raam zodat iedereen jouw mooie 

bloemen kan zien! 

De 3 prijswinnaars worden op zaterdag 27 oktober om 12.00 uur bekend 
gemaakt aan het bloemenloket en ontvangen een speciale prijs. 

Schrijf nog even je naam, adres en leeftijd op de plaat. 

Wil je broer of zus ook een plaat? Dat kan! Haal ‘m op bij ‘t blauwe huis.  

Succes! Mirjam 
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NIEUW! 

BLOEMENLOKET IN DE WIJK 

VERKOOP NATUURLIJKE BOEKETTEN 

 

bij 'het blauwe huis' roodborststraat 54 hoek nachtegaallaan 

op zaterdag 27 oktober a.s.  

van 10.00-14.00 uur 

en (bijna) elke derde zaterdag van de maand 

voor data: zie wijkkastje begin lijsterstraat, en aankondiging bij mijn huis  

bloemengroet, mirjam  

meer.bloemen@gmail.com 

  

Vanwege de opening van het bloemenloket op 27 oktober 

 prijsuitreiking winnende kleurplaten om 12.00 uur  

 doorlopend korte brievenbusact voor kinderen 

 wensknopen in de boom 

daarnaast word je van harte uitgenodigd om zelf mee te doen aan de (eenmalige) 

 ruilbeurs; ‘oogst’ van producten uit eigen huis, (volks)tuin en keuken, 

(rol)schaatsen, (kook)boeken, dvd’s en cd’s, en ‘gouden’ tips 

op de stoep bij no.54 van 10.00-14.00 uur 

Vertel het verder, doe mee en ontmoet bij 'het blauwe huis' 

 

Laat vóór 21 oktober weten of je meedoet via telefoon of mail: 

071 8888362 / 06 83985200 / meer.bloemen@gmail.com 

 
  
  

mailto:meer.bloemen@gmail.com
mailto:meer.bloemen@gmail.com
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Bridgeavonden op de tennisclub 
 

Paul Kuijt 
 

Deze winter gaan we al weer het derde seizoen in van bridgen op de 
tennisclub Leidse Hout. We hebben de afgelopen twee jaar met zo'n 25 

mensen in de winter wekelijks op vrijdagavond gebridged. Voor ruim de helft 
was bridgen een compleet nieuwe sport. Inmiddels heeft iedereen het nodige 

van de lessen geleerd, sommigen zijn zelfs al op een reguliere bridgeclub in 
Leiden begonnen te kaarten. 

De opzet is zowel voor beginners als voor meer gevorderde bridgers 

aantrekkelijk. Het is een afwisseling van les- en competitie avonden. De 
lessen worden gegeven door Leo Huvers en Yvonne van Eindhoven. Er is nog 

ruimte om mee te doen! Binnenlopen en een paar keer meedoen is gratis. 
Voor de lessen en competitie vragen we een bijdrage van 50 euro. 

Lijkt het je wat, bel dan wel mail me. 
 

T 071-5144197 
E paulkuijt@hetnet.nl  
 

 

Co Verhoogprijs 
 

 

AAN WIE GUNT U DE CO VERHOOGPRIJS 2012? 
DRAAG HEM/HAAR/HEN VOOR! 

 
Dat kan tot en met 29 oktober 

 

De jury van de Co Verhoogprijs vraagt weer om voordrachten voor de 
jaarlijkse Leidse vrijwilligersprijs: de Co Verhoogprijs 2012. De feestelijke 

uitreiking is op Internationale vrijwilligersdag, vrijdag  7 december, in de 
Burgerzaal van het Stadhuis. Een voordracht doen is zó gebeurd! 

 

Iedereen is vrijwilliger op z’n tijd. En iedereen weet maar al te goed, dat het 
leven zónder vrijwilligers een stuk lastiger zou zijn. 

De Co Verhoogprijs is een eerbetoon aan alle vrijwilligers van Leiden die zich 
belangeloos inzetten voor anderen en daarmee bijdragen aan een leefbare 

samenleving.  Weet u iemand – of een groep mensen – die de prijs verdient?  
Het doen van een voordracht hebben we voor u makkelijker gemaakt. Zie de 

folder of de website. 
 

De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën:  
1. maatschappelijk/sociaal 

mailto:paulkuijt@hetnet.nl
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2. cultuur, educatie, natuur en milieu 

3. sport en recreatie.  
 

De Jury heeft ook een aparte aanmoedigingsprijs voor jongeren van 18  tot en 
met 27 jaar die zich bijvoorbeeld inzetten bij sportclubs, op Leidse festivals of 

in kunst & cultuur.  
 

Hoe voordragen? 

Iedereen kan een voordracht indienen. Een folder met een 
voordrachtformulier is onder andere verkrijgbaar bij iDOE, Breestraat 15, 

Leiden, tel. 071-516 04 77. Deze folder ligt klaar vanaf 1 september bij iDOE.  
Voordragen kan ook via het formulier op de website www.coverhoogprijs.nl 
 
 
 

Uit de oude doos  
 

Liesbeth Bakker 
 

Lang, lang geleden, maakte ik deel uit van het wijkcomité en de redactie van 

De Praatvogel. Nu heb ik nog een stapeltje exemplaren van die Praatvogels 
liggen, beschikbaar voor de liefhebbers. Ook grappig misschien voor nieuwe 

bewoners om te lezen hoe er destijds gekwetterd werd. Als je één of 
meerdere exemplaren wilt hebben, stuur mij dan een mailtje: 

Bakkem44@xs4all.nl  

  
Het betreft de volgende edities: 

mei 1995: Bevrijdingsnummer (2 exemplaren); maart 1996; september1996; 
maart 1997; september 1997; december 1997; april 1998; juni 1998; 

oktober 1998; december 1998; april 1999. 
 
 

Oproep nieuwe bewoners 
  

Nieuwe bewoners van de Vogelwijk mogen – gratis – het boekje De Vogelwijk, 
geschiedenis van een Leidse buurt (2010) komen afhalen bij Eveline Kamstra, 

Lijsterstraat 13, Tel. 5152414. Zo lang de voorraad strekt … 

 

Verloren iPod 
 

Hierbij een prangende oproep  

 
Ik, Sander Frencken, ben mijn iPod Touch verloren op 21 augustus in de 

Lijsterstraat. 
De iPod is wit, zit in een zwart rubber hoesje en op de achterkant staat mijn 

naam “Sander” gegraveerd. 

Wie o wie heeft hem gevonden? 
Bij voorbaat dank voor het terugbezorgen. 

  
Sander Frencken, Merelstraat 9 

  

http://www.coverhoogprijs.nl/
mailto:Bakkem44@xs4all.nl
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Fototalenten uit de wijk exposeren in binnenstad 
 

Pinny Baruch uit de Merelstraat heeft de jaarprijs gewonnen van LAFV (Leidse 

Amateur Fotografen Vereniging). 
 

 
©Pinny Baruch, New York, 22 mei 2011 

“De grootsheid van New York tegenover de kleinheid van de mensen.” 
 

In diezelfde straat huist nòg een fototalent, want ook Pauline Seijffert maakt 
prachtige foto’s. Pauline en Pinny hebben elk met drie stillevens (foto’s) op 

een expositie gehangen in Pulchri, Den Haag.  
De LAFV viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan 

worden er drie tentoonstellingen met werk van leden gehouden:  
 1922 en NU, een tentoonstelling van stadsbeelden uit 1922, gecombineerd 

met een foto uit het heden (RAP Architectuurcentrum, Nieuwstraat 33). 
 Een expositie van portretten van 90-jarige Leidenaren (Poortgebouw 

LUMC).  
 Buitententoonstelling van 90 foto’s van meer dan 50 leden als grote 

blikvangers op buitenlocaties dwars door de Leidse binnenstad 

(Stadhuisplein, Nieuwstraat, Hooglandse Kerkgracht). Te zien tot 3 
november. Daarbij zijn ook foto’s op billboardformaat van Pauline en Pinny. 

Twee wijkbewoonsters om trots op te zijn! 
 
 

  

http://lafv90jaar.wordpress.com/1922-en-nu/
http://lafv90jaar.wordpress.com/90-jarigen/
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OPROEP !!! 

 

FUN FUN FUN FUN FUN  

Help mee 

het Bos van Bosman opruimen! 
 

Wie: alle kinderen uit de Vogelwijk (en hun vriendje en 

vriendinnetjes, ouders, grootouders, oppassers) 

Wanneer: herfstvakantie, woensdag 17 oktober 2012 

Waar: Blauwe Vogelweg/Roodborststraat, ingang Springerpad  

Incl. prikkers, vegers, veegwagen etc. 

Hoe laat: 10 uur verzamelen 

Wat nog meer: na afloop pannenkoeken met limo in de speeltuin 
 
De woensdag in de herfstvakantie is het weer Bos-van-Bosman-schoonmaakochtend. 
Dan gaan we het bos een goede schoonmaakbeurt geven. Vorig jaar plukten we een 

heleboel lege flessen, vuurwerkresten en een plastic zeil uit de struiken. En tientallen 
blikjes, flessendopjes en lege verpakkingen. Benieuwd wat we dit jaar gaan vinden… 

 
Natuurlijk hebben we de hulp van alle kinderen uit de buurt hard nodig!   
Dus trek je laarzen aan, stroop je mouwen op en kom op woensdag 17 oktober om 

10.00 uur naar de Blauwe Vogelweg/Roodborststraat.   
Na afloop gaan we met z'n allen pannenkoeken en poffertjes eten in de Vogelwijk 

speeltuin.  
Informatie: Ilse Guit-Bullema (071-7850881). 
 

P.S. We zoeken nog een paar pannenkoekenbakkers. Wilt u één of twee pakken 
pannenkoekenmix voor ons bakken? Laat het dan even weten aan Regien Oomes 

(06-50643910). Wij zorgen voor de ingrediënten. 
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De Vogelpost 
Eveline Kamstra 

 

Vroeger kende de Vogelwijk geen wijkblad, maar de speeltuinvereniging kreeg 
in 1951 haar eigen mededelingenblad. Er waren destijds diverse titels 

aangedragen zoals: De Vogelvlucht, de Wijde Wiekslag, Ons Nest, De 
Zangvogel, De Volière en De Vogelenkweker. In 1951 verscheen voor het 

eerst “De Vogelpost”, Mededelingenblad van de Speeltuinvereniging 

Vogelenwijk. De redactie ontving van een oud bewoner het vierde nummer 
dat verscheen in november 1951. 

 

 
 
 

In De Vogelpost no. 4 staan berichtjes over het op handen zijnde 
Sinterklaasbezoek, het zomerkamp, de excursie voor de dames, de 

toneelavond voor volwassenen en de opening van de speeltuin in 1952. 
 

Sint Nicolaas bezoekt de kinderen in 1951 

Op 4 en 5 december wilde Sint Nicolaas de gezinnen van de 
speeltuinvereniging een bezoek brengen. Daar het Sint Nicolaas niet mogelijk 

was alle kinderen op dezelfde avond te bezoeken had de grijze bisschop het 
volgende werkplan opgezet. Op 4 december ging hij op bezoek bij de even 

nummers in de Merelstraat, Roodborststraat, Lijsterstraat en Leeuwerikstraat 
en alle huizen in de Vinkenstraat. Op 5 december was hij te verwachten bij de 

oneven nummers in de Merelstraat, Roodborststraat, Lijsterstraat en 
Leeuwerikstraat en alle huizen in de Meezenstraat (toen nog met twee ee’s 

geschreven). In het daaropvolgende jaar zou Sint de oneven nummers eerst 
bezoeken. 

 
Kamp 

Vogelwijkers konden gezamenlijk op kamp in 1952. Men ging eerst op de fiets 
naar Amsterdam en vandaar verder met de boot naar Zwolle en dan weer op 

de fiets naar Lemelerveld. Het spaargeld voor het kamp werd wekelijks 

opgehaald. 
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Het speelwerktuigenfonds 
De speeltuinvereniging kende een speelwerktuigenfonds met bijna 80 gulden 

in kas. De schenker van het bedrag dat de 100 gulden zou volmaken of 
overschrijden mocht zich verheugen op een doos bonbons of een doos 

sigaretten. 
 

 
 
Excursie voor de dames 

De Vogelwijkvrouwen mochten, bij voldoende belangstelling, op een 
dinsdagmiddag een bezoek brengen aan de Leidse wollen dekenfabriek “Gebr. 

Van Wijk”.  
Daarnaast was er in 1951 een cursus voor spelleidster die bestond uit vijf 

lessen. Vier dames hadden zich hiervoor opgegeven en zich bereid verklaard 
hun kennis in de speeltuinvereniging in praktijk te brengen. 

 
Chocolade eten voor een voetbal 

Wie chocolade van Kwatta at en de wikkels spaarde, ontving als beloning een 

voetbal. Dat wilde de speeltuinvereniging graag bereiken. 
 

 
 

   
 
 

 

Wilt u het gehele verslag teruglezen? Kijk dan op de website 
www.vogelwijk.nl 

  

http://www.vogelwijk.nl/
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Rutger Hagen 

 

Deze aflevering is geen voorbeeld uit de praktijk maar een korte 
samenvatting van alle regels waar je als klusser tegenaan kunt lopen.  

 
Voor het uitvoeren van normaal onderhoud aan je woning heb je in principe 

geen omgevingsvergunning nodig. Ga je de indeling of het uiterlijk van het 
huis aanpassen, of ga je functies van het huis veranderen dan is een 

vergunning vaak wel noodzakelijk. Een vergunning voor een verbouwing 

wordt door de gemeente verstrekt. Aan een vergunning zijn kosten, leges, 
verbonden. Leges zijn een percentage van de bouwkosten. 

Voordat een verbouwing kan worden gestart moeten een aantal belangrijke 
documenten worden geraadpleegd: het bestemmingsplan, de Welstandsnota 

en het Bouwbesluit. 
 

Bestemmingsplan 
De Vogelwijk ligt in het plangebied van Bestemmingsplan Leiden Noord-West. 

In een bestemmingsplan staan de basisregels waaraan gebouwen en 
bouwwerken moeten voldoen, zoals maximale bebouwde oppervlakten en het 

toegestane gebruik. De huizen in de Vogelwijk hebben nagenoeg allemaal de 
bestemming Wonen.  

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kan het bestemmingsplan geraadpleegd 
worden. Alle nieuwe bestemmingsplannen worden op deze website 

gepubliceerd. Hier kan bijvoorbeeld ook het plan van Nieuweroord worden 

bekeken. 
Naast de regels van de bestemming wonen speelt ook de paragraaf ‘algemene 

regels’ een rol. Hierin staat bijvoorbeeld dat het college van B&W 
toestemming kán verlenen om van de gestelde maten 10% af te wijken. 

Wanneer een ontwikkeling niet past binnen het bestemmingsplan wil niet 
zeggen dat het onmogelijk is. De gemeente kan besluiten dat zij toch 

medewerking wil verlenen aan een aparte ruimtelijke procedure zoals een 
projectafwijkingsbesluit of zelfs een los bestemmingspan. 

Bij de standaardverbouwing heb je eigenlijk alleen met het bestemmingsplan 
te maken als je de woning wilt vergroten, een schuurtje wilt bouwen of het 

gebruik van de woning wilt veranderen, bijvoorbeeld naar een bed & 
breakfast. 

 
Welstandsnota 

De Welstand beslist over de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Elke 

aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan de ‘Redelijke 
eisen van de Welstand’. De Vogelwijk maakt deel uit van het gebied 

Rijnsburgerweg en omgeving. Door de historische bebouwing kent dit 
gedeelte van de stad relatief veel eisen. Zaken zoals dakkapellen zijn dan ook 

regelmatig onderwerp van verhitte discussies. Door de weinig concrete regels 
is er vaak onenigheid over de interpretatie ervan. Een goede indicatie om te 

kijken wat wel is toegestaan, is door de gewenste aanpassing te vergelijken 
met soortgelijke verbouwingen bij buurtgenoten.  

  



20 

 

 
Vergunningsvrij bouwen 

Sommige verbouwingen kunnen ook vergunningsvrij worden gedaan. Het 
voordeel hiervan is dat het geen leges kost en de proceduretijd voor een 

vergunning niet hoeft te worden afgewacht. De voorwaarden hiervan staan in 
de Wabo (Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht). 

 
Een aantal zaken die vergunningsvrij kunnen worden gebouwd zijn: 

- Aanbouwen tot 2,5 meter diep aan de achterzijde. Dus een serre of een 
kleine uitbouw kan zonder vergunning. 

- Een schuur van maximaal 10 m2 in de achtertuin. 
- Een dakraam aan de achterzijde. 

- Een reguliere dakkapel aan de achterzijde, mits het niet gericht is tot 
openbaar toegankelijk gebied gekeerd is. 

- Een kleine dakkapel aan de voorzijde. 

 
Omgevingsloket 

Daarnaast zijn er zaken waarvan melding moet worden gedaan. Een 
voorbeeld hiervan zijn sloopwerkzaamheden. Dit houdt verband met de 

hoeveelheid afval. Komt dit boven de 10 kuub of is er sprake van asbest dan 
moet dit worden gemeld via het omgevingsloket. 

Om zeker te weten of de verbouwplannen wel of niet vergunningplichtig of 
meldingplichtig zijn kan je op omgevingsloket.nl een vragenboom doorlopen. 

Op die site kan, indien nodig, ook de vergunning worden aangevraagd. Je 
kunt de gemeente natuurlijk ook direct zelf benaderen voor hulp. 

 

 
 

Tot slot 
Laat de regelgeving u vooral niet afschrikken om uw huis naar de zin te 

maken. 

Regels wijzigen regelmatig; aan de beschrijving hierboven kunt u geen 
rechten ontlenen. Controleer de regelgeving voordat u gaat verbouwen. 
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Richard Vermeulen 

 
In dit nummer worden twee ondernemers beschreven. We hebben het hier 

over het ondernemers-echtpaar Ilse en Piet-Hein Guit. Zij wonen met hun 
zoon Luuk pas een kleine twee jaar aan de Roodborststraat 40.  

 
Ilse 

Naast haar vrijwilligerswerk voor het wijkcomité van de Vogelwijk is Ilse 
werkzaam als zelfstandig ondernemer met haar eigen bedrijf “Keepintouch” 

Training&Coaching.  
Zij verzorgt professionele trainingen en interessante workshops op het gebied 

van leiding geven, management, team-performance, communicatie en 
coaching van individuen en teams. Kortom een heel breed scala. 

 

Ilse is afgestudeerd in communicatie en marketing. Daarna werkte zij bij 
diverse bedrijven, waaronder McCann Erickson Amsterdam, Fortis ASR, en 

Vergouwen Overduin. Bij dit laatste bedrijf heeft zij het vak van professioneel 
trainer geleerd, en heeft ze zich verder ontwikkeld door onder andere de 

opleiding tot professioneel coach aan de Academie voor Coaching. 
Haar werkervaring is breed: begonnen als accountmanager en senior 

communicatieadviseur en nu dus als trainer/coach met haar eigen bedrijf. 
Haar werkgebied bevindt zich in uiteenlopende branches met diverse 

opdrachtgevers (bijvoorbeeld van Hogeschool van Amsterdam tot de 
Rabobank). Ilse: “Mijn passie is mensen met hun kracht te verbinden 

(vandaar keepintouch) en eruit te halen wat er in zit.” Ilse vindt het daarbij 
belangrijk dat mensen vooral zelf hun kracht ontdekken en hun beperkingen, 

en dat ze van daaruit groeien. Ilse vertelt met overtuiging over het hoe, wat 
en waarom mensen en organisaties bij haar komen. Het is te veel om dit op 

schrift te zetten. 

 
Hoewel Keepintouch het hoofdbedrijf is, is Ilse ook gecertificeerd partner van 

“Management Drives”. Een gerenommeerd bedrijf dat een moderne methode 
heeft ontwikkeld met drijfveren als uitgangspunt. Ik mag een brochure inzien 

en mijn interesse is direct gewekt, door middel van kleuren worden de sterke 
kanten van iemands drijfveren inzichtelijk gemaakt, maar ook de eventuele 

valkuilen worden beschreven. Dit ‘drijfverenprofiel’ is de uitkomst van een 
online vragenlijst die je via Keepintouch invult waarna een consult volgt met 

Ilse. Zo krijg je helder hoe de positieve en negatieve aspecten er voor je uit 
kunnen zien. Je krijgt vele praktische handvatten aangereikt om de inzichten 

in de praktijk in te zetten. Ilse zet dit instrument in bij vragen met betrekking 
tot persoonlijke ontwikkeling, maar het is ook een mooie manier om het beste 

uit teams en organisaties te halen. 
 

Ilse vindt het belangrijk dat Keepintouch programma’s op maat aanbiedt. 
Daartoe ontwikkelt ze zelf programma’s of stelt ze ze uit voorgaande 

projecten samen. Zo kan om een zo passend mogelijke training worden 

gegeven, of het nu gaat om grootschalige trainingen of individuele trajecten. 
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Ilse werkt daarnaast ook als docent voor de NCOI, en is verder verbonden 

aan het Leiderschapshuis. Op een mooi landgoed in Den Dolder worden 
workshops en trainingen gegeven rond ‘leiderschap tussen ziel en 

zakelijkheid’, een thema dat past in een veranderende 
duurzame wereld. Ilse is hier net als platformlid gestart 

en is bezig workshops vanuit eerdergenoemde drijfveren 
voor klanten te ontwikkelen.  

 
Ilse is een echte duizendpoot. “Maar …” benadrukt ze, 

“Keepintouch is mijn hoofdactiviteit.” Helaas is de tijd 
beperkt, want ik zou nog lang met haar over haar werk 

kunnen praten. 
 

Piet-Hein 
 

Dan is de parallel snel getrokken naar haar partner Piet-

Hein Guit die op 6 augustus van dit jaar zijn eigen 
onderneming begonnen is onder de naam PHwaarde. Een 

mooi gekozen naam, omdat PH staat voor zijn voornaam 
Piet-Hein, maar de waarde hierin, niet zoals wij de 

scheikundige uitdrukking kennen, heeft een heel andere 
betekenis:  

 
 

 Wat is de waarde van de juiste persoon op de juiste plek op het juiste 
moment? 

 Wat is de waarde van plezierig werk? 

 Wat is de waarde van talent? 

 Wat is de waarde van een organisatie die bij jou past? 

 Wat is de waarde van toekomstperspectief? 
 
Piet-Hein bemiddelt in de zorgsector tussen organisaties en personeel. Zijn 

uitgangspunt is dat iedereen een talent heeft en dat iedereen, door goede 
kennis van, begeleiding in, en ervaring met de mensen waarover het gaat, op 

de juiste plek terecht kan komen, met een eventueel groeipotentieel voor de 

toekomst. Piet-Hein: “Mensen die goed op hun plaats zitten en met plezier 
hun werk doen, zijn tot meer in staat. En dat geeft weer een grotere 

tevredenheid bij de werkgever.” 
Het niveau waarop de bemiddeling plaatsvindt is met name HBO+. Piet-Hein: 

”Het bemiddelen bestaat er voornamelijk uit opdrachtgevers en kandidaten bij 
elkaar te brengen, door de juiste inschatting te maken welke kwaliteiten op 

welke plek het beste passen.” Door persoonlijke gesprekken met betreffende 
mensen en organisaties kan hij die afweging beter maken om beide partijen 

tevreden te stellen. Hij begeleidt de sollicitaties van begin tot einde 
persoonlijk; door deze benadering is het succes van de bemiddeling hoog, 

daar staat PHwaarde voor. 
 

Piet-Hein heeft de afgelopen zes jaar in personeelsbemiddeling gewerkt. Hij 
zag, naar mate hij meer ervaren werd in deze sector, dat hij het anders, beter 

en efficiënter zou kunnen doen. Waar er bij sollicitaties vaak geschoven wordt 

met CV’s, zonder direct contact met de betrokkenen, vindt hij het belangrijk 
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dat de kandidaten en opdrachtgevers direct contact hebben. Daarbij is geld 

verspillen door inefficiëntie hem een doorn in het oog.  
 

Piet-Hein is in de grafische sector opgeleid, maar heeft er na het afronden van 
zijn opleiding niets mee gedaan omdat hij al snel zag dat het werken met zijn 

handen niet aan hem was besteed. 
Na zijn opleiding kreeg hij zijn eerste baan bij een bedrijf dat drukmachines 

produceerde voor de grafische branche. Hij kwam op de afdeling verkoop 
terecht en hij wist vanaf dat moment dat daar zijn passie lag; verkoop of 

‘sales’ zoals dat in huidig vakjargon heet. Nadat Piet-Hein als accountmanager 
en trainer lange tijd in de medische branche heeft gewerkt heeft hij de 

overstap gemaakt naar bemiddeling. 
De stap naar het bemiddelen tussen mensen en organisaties is voor hem een 

logische: het werken met mensen is erg afwisselend, en het is bevredigend 
als alle betrokkenen na een bemiddeling tevreden zijn. Het eerste succes 

PHwaarde is daar: Piet-Hein heeft net zijn eerste bemiddeling afgerond.  

 
Hoewel hij eigenlijk van plan was om vanuit huis aan de Roodborststraat 40 

te starten, heeft hij voor een professionelere locatie gekozen en zijn intrek 
genomen in een kantoor aan Het Gangetje 14, uitkijkend over de Botermarkt. 

Piet-Hein: “Ben je geïnteresseerd in wat PHwaarde voor je kan betekenen? Je 
bent van harte welkom om langs te komen en met een kop koffie hierover te 

praten. Ik wil met PHwaarde bereikbaar en toegankelijk zijn.” 
 

Mocht u na het lezen van dit artikel meer willen weten van het werk van Ilse 
of Piet-Hein, schrijf dan naar keepintouch@tiscali.nl of 

piethein@phwaarde.com. 
 

  

mailto:keepintouch@tiscali.nl
mailto:piethein@phwaarde.com
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Eveline Kamstra 

 

Bij binnenkomst word ik door heerlijke geuren bedwelmd. Tinka is alvast wat 

gerechten aan het voorbereiden voor haar vriendinnen die vanavond komen 
eten. We nemen plaats achter de gezellig grote eettafel met een dampende 

kop thee.  
 

  
 

Tinka Bröring (30) en Martijn Starre (32) wonen met hun zoontje Timme van 
zeven maanden in een van de drie nieuwe huizen aan de Merelstraat. Bij de 

bouw van het huis konden ze heel veel zelf bepalen, zoals de afmetingen van 
de keuken en de badkamer, de plaats van het trappenhuis, de indeling van de 

kamers enzovoorts. Het is een prachtig huis geworden met een ruime, lichte 
woonkamer en een grote open keuken, twee fijne badkamers op beide 

bovenverdiepingen, een verrassende kinderkamer en twee heerlijke 
zolderkamers die ruimte bieden aan logés, zoals opa’s en oma’s die vaak 

komen logeren. 

 
De bijna-ramp 

Laten we maar beginnen met de ramp die gelukkig niet plaatsvond. In 
augustus stonden de twee nieuwe Vogelwijkers in de rij voor de kassa van 

Ikea terwijl Martijns ouders hier in Leiden op kleine Timme pasten. En die 
ouders belden vervolgens: “Er is brand!” Verschrikt lieten Martijn en Tinka de 

volle kar achter en renden naar buiten. ‘Dat zal toch niet waar wezen; ons 
nieuwe huis!’, dachten ze vol schrik.  

Wat was er aan de hand? Een monteur van de KPN was in een kuil vlak voor 
hun voordeur bezig met soldeerwerk en raakte daarbij een gasleiding, met 
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een fikse steekvlam tot gevolg. De KPN-er dacht alleen aan zijn eigen hachje 

en sprong de kuil uit, maar de uitvoerder die de voordeur aan het schuren 
was sprong er juist in om de soldeerbout eruit te trekken. Dankzij deze 

heldendaad en omdat toen ook de waterleiding sprong waardoor er sprake 
was van bluswater is onze wijk een ramp bespaard. Het gaf veel commotie; 

bewoners van de omringende huizen moesten hun huis uit, en gas en water 
werden tot vroeg in de avond afgesloten. Er stond een hele rij busjes van 

vaklui die meteen kwamen om de schade te herstellen. Uiteindelijk had het 
huis van Martijn en Tinka geen blijvende schade. 

 
Levensloop 

Martijn werd geboren in het Noord-Brabantse Oosterhout. Op zijn vierde 
verhuisden zijn ouders naar Ermelo waar Martijn opgroeide. Na de middelbare 

school studeerde hij bedrijfseconomie aan de HBO en bedrijfskundige 
economie aan de Vrije Universiteit. Vervolgens ging hij aan de slag als intern 

accountmanager. Nu werkt Martijn als accountmanager bij de Rabobank in 

Leiden. Hij beoordeelt financieringsaanvragen vanuit het bedrijfsleven en 
toetst of bedrijfsplannen goed onderbouwd en kansrijk zijn.  

Tinka komt uit Noordwijk. Ze studeerde neuropsychologie in Leiden en 
Amsterdam. Daarna ging zij met veel plezier aan het werk in het VU-

ziekenhuis bij de afdeling medische kinderpsychologie. Het is een zeer 
afwisselende baan. Tegelijkertijd werkt Tinka aan haar promotie op het gebied 

van zeer te vroeg geboren kinderen. Zij onderzoekt wat de gevolgen hiervan 
zijn in denken, aandacht, geheugen en bewegen van deze kinderen. Het ligt in 

de bedoeling dat in 2016 dit promotieonderzoek is afgerond. 
 

Op het eerste gezicht 
Zoals vaker voorkomt, werd er tijdens de studiejaren goed gestapt. Zeven 

jaar geleden was Tinka op kroegentocht in Utrecht met een goede vriendin. 
“Kijk, dat vind ik een leuke jongen”, en ze wees op Martijn. “Dat is nu niet 

handig, Tinka, want we moeten naar huis”, verhinderde de vriendin een 

mogelijke romance. Die avond werd er geen contact gelegd. Maar een week 
later wel. Tinka was in hetzelfde café en zag daar Martijn weer: “Ik heb mij 

strategisch opgesteld en toen sprak hij mij aan.” De vonk sprong over en 
vanaf dat moment is het snel gegaan. Een jaar later kochten ze een mooi 

jaren ’30 appartement in Utrecht, en in het voorjaar van 2011 zijn ze 
getrouwd. Een schitterende strandfoto aan de muur toont het gelukkige 

bruidspaar op het Noordwijkse strand bij ‘WitSand’.  
 

Terug naar de kust 
Een maand daarvoor hadden ze het nieuwe huis in de Vogelwijk gekocht. 

Tinka heeft een sterke band met de kust, en ze wilde dolgraag weer in de 
buurt van zee en strand wonen. Daarom is hun keus destijds op Leiden 

gevallen. 
Vrij snel na het huwelijk was Tinka zwanger van Timme. Hij werd op 3 maart 

van dit jaar geboren. Eén dag oud was Timme toen hij een heftige bacteriële 

infectie kreeg. De eerste weken van zijn leven waren zwaar voor hem en zijn 
ouders. Zou heilige Gemma de kleine Timme hebben geholpen om er bovenop 

te komen? Zijn volledige namen luiden: Timme Tijn Gemma; met een knipoog 
naar de katholieke traditie van de familie Bröring. Nu gaat het supergoed met 
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Timme; hij is goedlachs en krijgt al zijn eerste tandje. Eén dag per week gaat 

hij naar kinderopvang De Krullevaar aan de Antonie Duycklaan. 
De wand in zijn slaapkamer bevat een prachtige schildering, een kopie van 

een plaatje dat Tinka eens tegenkwam in een kinderboek. 
 

 
Slaapkamer van Timme 

 
 

Sportieve types 

Martijn en Tinka tennissen fanatiek, en doen graag mee in de mix (niveau 5) 
bij open tennistoernooien. Ze zijn lid geworden van OLTC. 

Sportbeoefening zit bij Tinka in het bloed. Haar vader was een enthousiaste 
voetbaltrainer/-speler, haar moeder speelde basketbal en haar zus is prof 

basketbalspeelster. In haar jeugd speelde Tinka bij het Nederlandse Jeugd 
basketbalteam. 

Martijn speelde toevallig ook basketbal in zijn jeugd, en verder houdt hij van 
voetbal. En tegenwoordig dus ook tennis. 

  
Het is niet alleen maar hard werken en sporten. Naast mooie vakantiereizen 

genieten ze van afspraken met hun vrienden. Afgaand op de geuren krijgen 
Tinka’s vriendinnen vanavond een heerlijke traktatie. Het wordt ongetwijfeld 

supergezellig met z’n allen rondom de grote tafel. 
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 de Anna-kliniek en een stukje Lijsterstraat op een film uit 1930 staan? En 
dat dit fragmentje 18 seconden duurt (2:32 -2:50)?  

Klik op: http://www.youtube.com/watch?v=WGF8ym9TdRE   
 het orthopedische ziekenhuis in de film nog aangeduid wordt als Kliniek 

voor Misvormden? 
 deze film zich bevindt in de collectie van Regionaal Archief Leiden aan de 

Boisotkade 2A in Leiden? 
 - nu we het toch over Leidse filmpjes hebben – de eerste bewegende 

beelden van Leiden werden gemaakt in 1921 door de firma Haghe Film in 

opdracht van de gemeente Leiden in 1921? En dat de begeleidende tekst 
afkomstig is uit het Leidse Volkslied? 

 onze wijk vroeger door haar bewoners werd aangeduid als “de 
Vogelebuurt” en door buitenstaanders als “de rooie wijk”?  

 de Praatvogel bestaat sinds 1988? 
 de speeltuinvereniging al in 1951 het mededelingenblad “De Vogelpost” 

had? 
 eikenhouten meubelen weer als nieuw worden als ze worden behandeld 

met lauw bier? 
 peterselie langer houdbaar is als het even wordt gedroogd op de laagste 

stand in de oven (en met het deurtje op een kier geopend)? 
 hoofdpijn afneemt als (a) men de armen tot aan de ellebogen in een teil 

koud water doet, of (b) het voorhoofd masseert met  olie van marjolein, of 
(c) een warme doek in de nek legt voor een betere doorbloeding, of (d) 

koffie drinkt met enkele druppels citroensap? 

 in de herfstvakantie, op 17 oktober, weer een kinderschoonmaakactie zal 
plaatsvinden? En dat er weer pannenkoeken en poffertjes te verdienen 

zijn?  
 het Amerikaanse biotechnologiebedrijf EnVivo Pharmaceuticals een 

Europees kantoor vestigt op het Bio Science Park? En dat dit bedrijf 
behandelmethodes ontwikkelt voor stoornissen aan het centraal 

zenuwstelsel, zoals schizofrenie en alzheimer? 
 men struikelt over de dikke boomwortels aan de Nachtegaallaan die de 

stoeptegels en ook de rijweg schots en scheef doen staan? En dat de 
gemeente Leiden inmiddels heeft toegezegd hier aandacht aan te zullen 

besteden (maar wanneer)?  
 vogelhersens elke zomer en winter veranderen? 

 eenden een ultragevoelige snavel hebben waarmee ze eetbare deeltjes uit 
de modder kunnen halen zonder zelfs maar te kijken? 

 wijkgenoot Dick de Vos, samen met De Meerman en Meeuwsen, 

vogelgeluiden heeft vastgelegd in het boek “Vogelzang van Nederland, cd 
met 100 vogelgeluiden – determinatiesleutel” (KNNV Uitgeverij, 2012)?  

 snor, ree, witgat, kneu en putter vogels zijn?  
 de deadline voor Praatvogel 4 is op 7 december? 

  

http://www.youtube.com/watch?v=WGF8ym9TdRE
http://www.youtube.com/watch?v=7WUTblmoMX8&feature=endscreen&NR=1##
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