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Politie 

 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 

Kopijdata Praatvogel        Deadline nummer 4 2013 

De Praatvogel komt vier keer per jaar uit. De volgende Praatvogel wordt een speciaal 

Kerstnummer. De redactie stelt inzendingen zeer op prijs. De deadline voor het eerstvolgende 

nummer is 15 november. Alle stukken die na 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 

Eigen bijdragen voor de Praatvogel worden door de redactie bijzonder op prijs 

gesteld. U kunt uw stukje opsturen naar lijster13@telfort.nl 

 

 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 
 

  
Gosse Jensma  (penn.m.)  Vinkenstraat. 8 tel. 517 75 46 

hetgos2@kpnplanet.nl  
Ronald Haverman   Mezenstraat 12 tel. 711 46 22 

(interim voorzitter)  ronald@haverman.com  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.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 
Els de Hullu  Leeuwerikstr. 35 
  ajmulder@ision.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  
Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com  
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Praatvogel september 2013 
 

 Voorwoord voorzitter  

 Van de redactie  

 Verslag wijkfeest  

 Mededelingen en oproepjes 

 RRC 

 Round-down   

 Jeu-de-boulesbaan 

 Bos van Bosman 

 Ondernemer in de wijk: Alexandre Bellion 

 De week van Ernest en Fransje 

 Stemmen uit het verleden: Agaath Piket 

 Wist u dat?  

 

 

 
 

 
Het jaarlijkse wijkfeest midden in onze Vogelwijk was net als de andere jaren 

een enorm succes. Het begon al met de opbouw. Het leek wel flashmob: 

precies op de afgesproken tijd stroomde het Vogelplantsoen vol met 
vrijwilligers. Het is fantastisch hoe snel met veel mensen de boel opgebouwd 

werd. En het was meteen gezellig.  
 

Het weer was mooi en er leken wel meer mensen dan ooit. Jong tot oud sprak 
elkaar aan. Bar en BBQ met onder andere de saté van Eduard en Renu (van 

Toko Ibu Tjilik, Lammermarkt 9 in Leiden; ga er eens langs!) draaide op volle 
toeren. In deze Praatvogel leest u meer over dit jaarlijkse hoogtepunt van de 

Vogelwijk.  
 

Richard Vermeulen heeft vijf jaar 
lang de voorbereiding en 

organisatie van het feest gedaan. 
Dit deed hij met veel passie en 

oog voor alles en iedereen. Het is 

geweldig zoveel werk als hij 
hiervoor heeft verzet en namens 

de hele wijk wil ik hem daarvoor 
bijzonder hartelijk bedanken. Het 

was super, Richard! Ik zie u 
schrikken. Nee, Richard verhuist 

niet, hij blijft gewoon in het 
wijkcomité.  
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Maar nu laat hij de coördinatie graag aan anderen over.  
 

Nu de bladeren beginnen te vallen komt het opruimen van het Bos van 
Bosman en pannenkoeken eten er al weer aan. Ook daar leest u meer over in 

deze Praatvogel. Er staat nog veel meer moois in dit blad. Ik zeg: Snel gaan 
lezen. 

 
Ronald Haverman, voorzitter st. wijkcomité 

 
 

 
 
De redactie introduceert in dit nummer de mogelijkheid om pdf-documenten 

te lezen middels een QR code (Quick Response Code). Zie de toelichting op 
pagina 26. 

Dit herfstnummer lijkt in het teken van duurzaamheid te staan. 

Duurzaamheid gaat een toenemende rol spelen in ons leven. Steeds vaker 
worden we gewezen op eigen verantwoordelijkheid, de overheid verandert 

haar aanpak en wij moeten meer (mee)doen. Willen wij wel participeren? Hoe 
hoog is de betrokkenheid? Wie wil de stoeprand van de buren schoffelen? Of 

moeten we helemaal niet schoffelen en het woord onkruid uit het 
woordenboek schrappen? 

Langzaamaan lijken we genoeg te hebben van chemische toevoegingen en 
ongezonde stoffen die via voedsel en milieu bij ons binnenkomen. Biologisch 
voedsel neemt een hoge vlucht. Onze wijkgenoot Alexandre, een bijzondere 

chocolatier, werkt alleen met pure grondstoffen; Roundup verdwijnt (bijna); 

en Cor maakt Vogelwijn van onbespoten druiven (hij kan nog wat extra 
flessen met een schroefdop gebruiken). Zelfs het gemeentelijk maaibeleid in 

het Bos van Bosman vertoonde dit jaar duurzame verbetering.  

In december volgt een special, de Praatvogel bestaat dit jaar 25 jaar en dat 
willen we graag vieren. 
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7 september 2013 
 

Els de Hullu, Ben Schippers (estafette) 

Het was een mooi en vrolijk wijkfeest op 7 september 2013! Traditioneel 
gepland op de eerste zaterdag nadat de scholen begonnen zijn, kon ook dit 

jaar het wijkfeest na wat zorgelijke blikken op buienradar.nl gehouden worden 
op het plantsoen. ’s Middags was dat dus het toneel van bekende en nieuwe 

onderdelen van het wijkfeest: de estafetterace, de jeu-de-boules, de 
hamburgers, de ronddollende kinderen, de bbq, de schmink, de volwassenen 

die op de ‘jeugdboom’ hangen met een glaasje, de sjoelbakken, iedereen met 
iedereen in gesprek - het was er allemaal en het was heel gezellig. Zie de 

foto’s op http://leiden.vogelwijk.nl/fotos.htm  

Hoe komt zo’n dag tot stand? Dit jaar gebeurde alles op 
basis van een draaiboek aangeleverd door Richard, die er 

helaas door zijn werk niet bij kon zijn, maar die de 
coördinatie dit jaar op zich genomen had- overigens voor 

het laatst.  
Strak volgens draaiboek wordt om 10.30 het besluit 

genomen over de locatie, en dan gaan de vrijwilligers – 
dank aan alle helpers! – uiteen om saté te rijgen (met veel dank aan Toko Ibu 

Tjilik), om salades te maken, dranken te halen bij de Sligro, bbq’s klaar te 
zetten, tenten te sjouwen uit de speeltuin, enzovoorts. De Sligro had de 

Vogelwijk dit jaar trouwens wel hoog aangeslagen, in plaats van flessen cola 
stonden er hele pallets cola klaar.  

 
 

De estafette van het wijkfeest  

De traditionele estafette was weer een enthousiast en sportief begin van het 
wijkfeest. Ook dit jaar weer erg veel jonge deelnemers die vaak verbluffend 

snel van start gingen! 
De teams werden goed aangemoedigd en soms was de strijd even heel 

spannend. In de tabel kunnen jullie alle scores terugvinden, dit jaar 
zorgvuldig gemeten door Rein en Ben. Met dank aan Jan voor de 

voorbereiding. 
 

De snelste individuele lopers waren dit jaar Marco, Frank en Ralph. 
 

Het team van Els, Ronald, Ralph en Marco werd winnaar met 1 seconde 
voorsprong op het team van Lauri, Pippa, Maud en Frank, zodat de volwassen 

nog net gewonnen hebben van de jongeren.   
 

Wat verder opviel: bijna alle lopers hebben hun individuele tijd verbeterd ten 

opzichte van vorig jaar! De Vogelwijk wordt steeds sportiever…. 
Het team van Anika, Juna, Thomas en Loets heeft al erg goed gepresteerd en 

kreeg als aanmoedigingsprijs een springtouw, om komend jaar alvast extra 
aan de conditie te werken. 

 

http://leiden.vogelwijk.nl/fotos.htm


6 

 
 
Tot slot 

Aan het eind van de avond moet er dan weer opgeruimd, gelukkig bleven er 
genoeg wijkgenoten om de laatste klussen te klaren. Het was trouwens 

slimmer geweest om even wat autolampen op het veldje te richten, nu liepen 
we in het pikkedonker.  

Waartoe een wijkfeest? Hoezo al die moeite? Voor de kinderen geen vraag 
natuurlijk! Het wijkfeest is bedoeld om de onderlinge saamhorigheid te 

vergroten en om iedereen de kans te geven elkaar te leren kennen en een 
“wijkgevoel” te geven. Is dat weer gelukt? Volgens mij uitstekend. Voor 

volgend jaar zijn initiatieven en nieuwe toevoegingen welkom. Heeft u een 
idee of voorstel: laat het wijkcomité het weten (zie colofon).  

 
 

Facebookpagina van Packmee 
Leuke actie! 

Tijdens een  wijkfeest in de Vogelwijk in Leiden zijn kleding, 
schoenen en huishoudelijk textiel ingezameld voor Packmee. In de 

wijkkrant werd buurtbewoners gevraagd dit mee te nemen naar het 
feest. Resultaat 12 volle dozen voor Packmee. Mede namens KiKa en 

Stichting Kinderpostzegels danken wij de initiatiefneemster en de 
buurtbewoners hartelijk voor deze geweldige actie. Packmee hoopt 

dat dit initiatief navolging krijgt! 
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De Praatvogel jubileert! 
 

Dit jaar bestaat De Praatvogel 25 jaar. Daarom zal het Kerstnummer een heel 
speciale uitgave worden. Wilt u daaraan bijdragen door iets te schrijven over 

de Praatvogel van toen? De redactie stelt dat bijzonder op prijs.  
Stuur uw bijdrage in voor 15 november. Alle stukken die na die datum 

binnenkomen, kunnen niet meer geplaatst worden. 
Stuur uw bijdrage naar lijster13@telfort.nl 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DZB Groen 

Eveline Kamstra 

 
Hoe gaat het nu met DZB Groendiensten aan de Nachtegaallaan? Een gesprek 

met Robbert Fossen en Stefan Gordeau verheldert veel. Zo zijn er geen 
kapers op de kust en is er geen sprake van de komst van een bedrijf dat 

medicinale wiet verbouwt of van een caravanopslag. DZB Groen blijft zitten 
waar het zit. 

Al staat het nog wel op de website, DZB heeft geen eigen kwekerij meer -het 
terrein ligt er verlaten bij. De kwekerij moest vorig jaar sluiten omdat deze 

niet langer rendabel was, maar de 120 medewerkers blijven verbonden aan 
dit bedrijf. Ze zwermen ’s ochtends uit over de stad. DZB Groendiensten heeft 

heel wat plantenbakken en perken in onderhoud. De gemeente Leiden is de 
grootste opdrachtgever, maar men werkt ook voor Leiderdorp en 

Voorschoten.  
Maar wat graag had DZB Groen een tuincentrum op het terrein ontwikkeld. 

Helaas, het bestemmingsplan staat dat niet toe. Deze hoek is bestemd voor 

agrarische- en kweekbedrijvigheid, niet voor detailhandel. 
Binnen, in de hal, wordt verpakkingswerk verricht. Er is ook een 

houtwerkplaats, waar timmerwerk wordt uitgevoerd voor klanten. Verder 
draagt DZB Groen zorg voor het opleiden van personeel. 

 

mailto:lijster13@telfort.nl
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Nu de WMO voorschrijft dat gemeenten vanaf heden moeten zorgdragen voor 

de kosten van dagbesteding (voor mensen met een beperking, voorheen 
ABWZ) zijn bij DZB Groen inmiddels zes ‘dagbestedingsmensen’ één dag in de 

week werkzaam op het binnenterrein of in de hal. Daarnaast lopen ze één dag 
per week mee met een buitenproject. Hun aantal zal nog toenemen tot 20 

personen. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor gebruik van het terrein; want 
hoewel kweken er niet meer inzit, kunnen wellicht op termijn wel weer 

vioolschalen worden gemaakt. 
Stefan en Robbert staan open voor allerhande voorstellen en ideeën. 
 

Populieren weg aan de Vinkenstraat 
 

Vorig jaar meldde De Praatvogel het al, maar nu gaat het dan toch echt 
gebeuren na vakkundig advies van een boomdeskundige: de 18 populieren 

aan de Vinkenstraat zullen worden gekapt. Hun stam verdikt, wat wijst op 
hun naderend einde. Het daadwerkelijk afsterven van grote bomen wil de 

gemeente niet afwachten want omvallen van zo’n grote boom zou kunnen 

leiden tot akelige ongelukken en enorme (dak)schade. De bewoners van de 
Vinkenstraat hebben nog wel protest aangetekend - reden van de vertraging - 

want ze willen hun groen voor de deur niet missen. De eik blijft echter staan 
en op de plaats van de populieren komen lage bomen (vlier, lijsterbes), 

besdragende heesters als meidoorn en sierdoorn: goed voor de vogels uit de 
wijk. 

 
Werkzaamheden ter verbetering rotonde Rijnsburgerweg in Leiden  

Complete afsluiting in herfstvakantie van za. 19 t/m zo. 27 oktober  
 
De gemeente Leiden begint op zaterdag 19 oktober met de werkzaamheden 
aan de rotonde op de Rijnsburgerweg en de aansluitingen met de Houtlaan en 
de Kagerstraat. De aanpassingen worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid 
voor fietsers te verbeteren en het Houtkwartier beter bereikbaar te maken. 
De werkzaamheden duren tot 18 november. Omwonenden krijgen vanaf begin 
oktober brieven met gedetailleerde informatie in huis.  
 
Afsluiting rotonde van 19 t/m 27 oktober 
De werkzaamheden aan de rotonde verlopen in opeenvolgende fases. Om de 
klus zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast te klaren, is het nodig 
de rotonde in de herfstvakantie van 19 t/m 27 oktober volledig af te sluiten 
voor alle verkeer. In iedere fase worden afsluitingen of omleidingsroutes 
aangepast. 
Alle werkzaamheden zijn met Arriva en alle hulpdiensten afgestemd. Voor alle 
fases worden omwonenden maar ook omliggende gemeenten, bedrijven op 
het Bio Science Park en de Schipholweg, scholen en instellingen in de buurt 
over de omleidingsroutes geïnformeerd door bewonersbrieven en borden 
langs de verschillende routes. De eerste bewonersbrief ligt begin oktober op 
de mat. Daarin wordt ook vermeld wanneer er sprake is van nachtelijke 
werkzaamheden.  

 
Gedeeltelijke afsluiting Rijnsburgerweg van 28 oktober t/m 3 

november 
Maandag 28 oktober gaat de rotonde gedeeltelijk open, maar doorgaand 

verkeer vanaf de Rijnsburgerweg is dan tot en met 3 november niet mogelijk, 
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zodat alle verkeer de stad in en uit wordt omgeleid via de Wassenaarsweg. Op 

4 november is deze doorgaande route weer open.  
 

Geen toegang Rijnsburgerweg van/naar Kagerstraat en Houtlaan van 
19 oktober t/m 17 november 

In de gehele periode van 19 oktober t/m 17 november is de toegang vanaf de 
Kagerstraat en Houtlaan van en naar de Rijnsburgerweg afgesloten. Fietsers 

en voetgangers worden omgeleid door middel van borden.  
Volg de informatie over deze werkzaamheden op: www.leiden.nl/dieperhout 

of kijk voor mogelijke actuele verkeershinder op 
www.leiden.nl/verkeershinder. 
 

Wordt het dorp Oegstgeest Leids? 

Samenwerken of samengaan? Onder dit motto denkt de gemeente Oegstgeest 
na over haar bestuurlijke toekomst. Eind december neemt de raad een besluit 

en voor die tijd wil de gemeente ook de mening en suggesties van inwoners 
horen. Dat gebeurt onder meer via een speciaal hiervoor in het leven 

geroepen website  denkmee.oegstgeest.nl waar burgers kunnen meedenken 
over de toekomst van het dorp. 

"We willen niet alleen weten welke van de vier varianten de voorkeur heeft 
van onze inwoners, maar zijn vooral geïnteresseerd in argumenten en 

suggesties", zegt wethouder Wendelien Tönjann, die haar eigen visie over de 

bestuurlijke toekomst van Oegstgeest niet prijsgeeft. 
Die varianten zijn: zelfstandig verder in een verdergaande samenwerking met 

de Leidse regio, zelfstandigheid in samenwerking met Katwijk, samengaan 
met Leiden (eventueel aangevuld met Leiderdorp), en zelfstandigheid in 

samenwerking met Katwijk en Noordwijk. 
De meedenksite blijft tot 25 oktober in de lucht. 
 

Fotowedstrijd  landje van Bremmer 
Kees van den Aarsen 

 
Helaas ontving ik slechts van twee wijkbewoners enkele foto´s en dat was 

wat te weinig om het een wedstrijd te noemen. De foto´s van Marga Dieterich 

en Ruth den Hartog en twee stuks van mijzelf zijn hierbij klein afgedrukt maar 
kunnen op de website, http://leiden.vogelwijk.nl/fotos.htm,  in kleur  bekeken 

worden. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Foto´s  Ruth den Hartog 

http://www.leiden.nl/dieperhout
http://www.leiden.nl/verkeershinder
http://denkmee.oegstgeest.nl/
http://leiden.vogelwijk.nl/fotos.htm


10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

U kunt vanzelfsprekend uw mooie foto’s van het Landje van Bremmer 
opsturen naar kees@vandenaarsen.nl , dan plaats ik ze erbij op de website in 

het mapje Bremmer foto’s. 
 

Bridgeavonden in de winter 
 

Vrijdag 11 oktober en vrijdag 18 oktober starten we met de inloop voor een 

nieuw bridgeseizoen. Iedereen is om 20.00 uur van harte welkom in het 
clubhuis van de tennisclub Leidse Hout; beginners, gevorderden, experts. 

Kom gezellig op vrijdagavond een kaartje leggen met buurtgenoten, onder 
genot van een drankje en hapje.  

Vanaf 25 oktober gaan we ‘echt’ beginnen. Wedstrijdjes, competitie, en Leo 
Huvers en Yvonne van Eindhoven helpen beginners zich het spel eigen te 

maken en evalueren met gevorderden die dat willen gespeelde spellen. 
Kortom, gezellig en leerzaam. 

De tennisclub stelt het clubhuis ter beschikking. De kosten voor deelname 
bedragen 20 euro. Maar daarvoor ontvangt u een schrapkaart voor 

consumpties ter waarde van 20 euro. Feitelijk is het dus gratis. 
We zien u graag verschijnen! 

 
Paul Kuijt 

paulkuijt@hetnet.nl 

 
 

  

Foto´s  Marga Dieterich 

Foto´s  Kees van den Aarsen 

mailto:kees@vandenaarsen.nl
mailto:paulkuijt@hetnet.nl


11 

Aan wie gunt U de CO VERHOOGPRIJS 2013? 

Voordragen kan tot en met 28 oktober  
 

De jury van de Co Verhoogprijs vraagt weer om voordrachten voor de 
jaarlijkse Leidse vrijwilligersprijs: de Co Verhoogprijs 2013. De feestelijke 

uitreiking is op vrijdag 6 december in de Burgerzaal van het Stadhuis. Een 
voordracht doen is zó gebeurd! 

Hoe voordragen? 
 

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?   
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 2 september bij iDOE.  

Voordragen kan ook via het formulier op de website www.coverhoogprijs.nl  

 
De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën:  

1. maatschappelijk/sociaal 
2. cultuur, educatie, natuur en milieu 

3. sport en recreatie.  
Een jury beoordeelt de voordrachten. De tien kandidaten met de hoogste 

score krijgen een geldbedrag. Uiteindelijk ontvangt degene met de meeste 
jurypunten de hoofdprijs: een bronzen beeldje van Piet de Boer.  

 
Daarnaast bestaat een aparte aanmoedigingsprijs voor jongeren van 18  tot 

en met 27 jaar ingesteld. Kent u een jongere of een groep jongeren die zich 
vrijwillig inzet? Meld hem of haar of hen aan. Denk bij voorbeeld aan jongeren 

die zich inzetten bij sportclubs, op Leidse festivals of in kunst & cultuur. 
In deze jongerencategorie worden maximaal drie winnaars aangewezen, die 

eveneens een geldbedrag krijgen, de winnaar met de meeste jurypunten 

krijgt tevens de speciale Jongeren Award. 
 

 

                        
 
 

 
  

http://www.coverhoogprijs.nl/
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Hallo Vogelwijkers! Ik zoek vrijwilligers 

 
Dringend vrijwilligers gezocht om één avond in het jaar 

te collecteren voor het Leger des Heils.  
 

De collecteweek valt tussen 25 en 30 november.  
 

Kun je op een van die avonden en wil je meemaken hoe 
hartverwarmend mensen reageren op de oproep van het 

Leger des Heils om de eenzaamheid te bestrijden, meld 
je dan bij het Leger des Heils in Leiden of bij mij, uw 

wijkgenoot, Karin van der Zaal-Heller, Roodborststraat 
15, Leiden. T. 071-5172149. 

 
 

Waar is de kerk goed voor? 

Nellie Smeenk-Enserink 
 

Er zijn in ons wijkje langzamerhand nog maar weinig mensen die actief lid van 
een kerkelijke gemeente zijn. Dat is jammer, want dan mis je veel. 

De meesten van u weten nauwelijks wat er in en rond de kerken allemaal 
gebeurt. Een van de mogelijkheden om daar kennis van te nemen, is het 

lezen van het gratis huis-aan-huis verspreide Oegstgeester Kerkblad en het 
kleine vierkante boekje Op adem komen, dat in augustus samen met het 

Oegstgeester kerkblad is bezorgd.  
In dat boekje staan niet alleen bijeenkomsten voor kerkleden, maar er 

worden ook cursussen en avonden aangeboden voor iedereen die 
geïnteresseerd is in zingeving, samenlevingsvraagstukken en zorg voor de 

ander. Ook worden er goede films aangekondigd, die in de loop van het jaar 
vertoond zullen worden in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg.  

Al met al zeker de moeite waard. Ik heb nog losse exemplaren van het 

boekje, dus klopt u gerust aan. 
En wat de Gemeentecentrum betreft: dat is een kerkelijk centrum, waarmee 

de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) een laagdrempelig 
inloopcentrum beschikbaar stelt. Het is helaas niet zeker, dat de PGO de 

financiën heeft om dat Gemeentecentrum nog lang open te houden en op te 
knappen. Jammer als zo’n centrale plek zou verdwijnen. Alle suggesties om 

het Gemeentecentrum opnieuw bruisend van activiteiten te maken zijn 
welkom, bij  

Nellie Smeenk-Enserink, Roodborststraat 16, 071-5175066. 
 

 

Sponsoring Kerstmarkt ten bate van Kwekerij de Groene Cirkel 
 

Kwekerij De Groene Cirkel, gevestigd op de Endegeesterstraatweg 5 in 
Oegstgeest, is onderdeel van Rivierduinen en biedt mensen met een 

psychiatrische achtergrond een zinvolle dagbesteding op de kwekerij. Dit kan 

een opstapje zijn in de richting van werk in de samenleving. 
De kwekerij heeft een eigen winkel waar o.a. de door de cliënten zelfgeteelde 

biologische groenten/fruit en veldbloemen te koop zijn. Gedurende de 
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maanden mei tot en met oktober kan iedereen zelf bloemen komen plukken in 

de grote pluktuin en een boeket samenstellen tegen een kleine vergoeding. 
 

Ter ondersteuning van de activiteiten van de kwekerij hebben de 
ondergetekenden  het plan opgevat om op 15 december 2013 van 10-17 uur 

in de Leidse Hout (rondom het Theehuis) een kerstmarkt te organiseren.  Alle 
opbrengsten komen ten goede van de kwekerij. 

Het comité wil minimaal 20 kraamhouders benaderen om deel te nemen. De 
kwekerij wil zelf ongeveer 4 kramen bemensen om haar producten, 

waaronder door de cliënten gemaakte kerststukjes, te verkopen.  Ook wil de 
kwekerij een stand inrichten waar kinderen zelf een kerststukje kunnen 

maken. 
 

U kunt dan langskomen, maar ook is het mogelijk zelf een kraam te huren en 
uiteraard zijn we extra dankbaar als u een kleine gift wilt doneren. 

Hierbij vragen wij u vriendelijk een bijdrage te willen leveren om dit initiatief 

mogelijk te maken. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 1609738 
t.n.v. Eva Biesheuvel-Gütlich te Leiden onder vermelding van De Groene 

Cirkel. Na afloop van het evenement zenden wij u een overzicht van de 
kosten en opbrengsten. 

 
Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid en hopen u op de kerstmarkt 

te mogen begroeten. 
Met vriendelijke groet namens het comité 

Eva Biesheuvel 
Caroline Han 

Eveline Idema (eveline.idema47@gmail.com)(correspondentieadres 
Haagweg 14, 2321AD Leiden) 

Marianne Schaaf 
 

 

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 … 
 

 
 

Daar moet je gewoon bij zijn! 
Lineke Borstlap, Eveline Kamstra 

 
Donderdag 31 oktober, Lijsterstraat 22, 20:00 uur. 

 
In de vorige Praatvogel stond een stukje over het opzetten van wijkzorg 

waarbij we iedereen willen uitnodigen om over de opzet en invulling mee te 

denken. Daartoe wordt nu gelegenheid geboden: iedereen is van harte 
welkom op 31 oktober ten huize van Lineke Borstlap (071-5155849/06-

28425808). 
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Met iedereen bedoelen we eigenlijk iedereen, 

- die zich wel eens afvraagt hoe dat nou moet als er ‘iets’ gebeurt. Kan je 

dan in je huis blijven? Wie regelt dan tijdelijk de ’kleine’ dingen? Zoals 

een maaltijd koken, de hond uitlaten, het verzorgen van huisdieren, de 

boodschappen halen; kleine klusjes verrichten zoals het indraaien van 

een lamp, een plankje ophangen. 

- die duurzaamheid en samen-delen ondersteunt. Immers, niet iedereen 

heeft een elektrische heggenschaar of een uitschuifbare ladder, een 

partytent of bijzonder keukengerei, maar vaak wil de eigenaar ervan die 

best even uitlenen. Als we dat in een overzicht samenvoegen, kunnen 

we elkaar bij kleine nood uit de brand helpen. 

- die ideeën heeft over het opzetten van een wijksteunpunt. Doen we dat 

digitaal? Maken we bijvoorbeeld een overzicht wie wat waar kan ‘halen’? 

Daarin kunnen ook het wijkkoor, de pianolerares, de wijkagent, de 

hovenier worden vermeld, en bijvoorbeeld wie de sleutel heeft van het 

wijkkastje en wie zou kunnen oppassen op de kinderen. 

- Die gewoon eens wil luisteren naar ideeën van wijkgenoten op dit 

gebied. 

Wij hopen heel veel mensen te ontvangen op de 31e! 
Voor de organisatie zou het fijn zijn als U wilt laten weten of U komt. Dat kan 

door een email te sturen aan: tonlineke@gmail.com of door te bellen naar een 
van de bovenstaande nummers. 

 
 

  

mailto:tonlineke@gmail.com
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OPROEP !!! 
 

 FunFunFunFun 

 

Help het Bos van Bosman opruimen! 
 

Wie: alle kinderen uit de Vogelwijk  

(en vriendjes en vriendinnetjes, 

ouders, grootouders, oppassers). 

Wanneer: herfstvakantie, woensdag 23 

oktober 2013 

Waar: Blauwe Vogelweg/Roodborststraat, 
ingang verharde weggetje (Springerpad). Incl. prikkers, vegers, 
bezems. 

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 zitbank 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 23 

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/ilse67@hotmail.com). 
We zoeken nog een paar pannenkoekenbakkers (fijn als u de ingrediënten zelf 

inkoopt). Wilt u 10 tot 20 pannenkoeken voor ons bakken? Laat het dan even 

weten aan Regien Oomes (06-50643910). 
 

Hoe is het ontstaan? 
In 1971 was het Bos van Bosman aanmerkelijk verwaarloosd, maar diende 

toch voor veel Vogelwijkers als terrein om de hond uit te laten, te wandelen, 
spelen, picknicken of bramen te plukken. De toegang tot het bos werd min of 

meer gedoogd. Jonge Vogelwijkers hadden er inmiddels boomhutten 
gebouwd, tot ongenoegen van buurtbewoners die de politie belden. De 

gemeente reageerde daarop met het beboeten van de ouders van tien 
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jongeren voor het totaalbedrag van 20.000 gulden! Na overleg tussen 

buurtbewoners uit de Vogelwijk met de heer Gaastra, hoofd 
Plantsoenendienst, en diens medewerker Klein, en de wijkagent werd besloten 

tot een alternatieve straf: de jongeren en andere Vogelwijkers zouden het bos 
zelf opknappen. Dat gebeurde grondig in het voorjaar 1972 met het kruien 

van zand, aangevoerd door 14 vrachtwagens, voor de aanleg en verbetering 
van paden, afvoer van vele karren afval en zelfs met enige subsidie van de 

gemeente. Wegens een storm in 1973 werd de opruimactie nog eens 
overgedaan door jonge en volwassen Vogelwijkers en zo ontstond de traditie 

van jaarlijks schoonmaken van het Bos van Bosman, waarbij na afloop 
broederlijk pannenkoeken worden gegeten door Vogelwijkse kinderen, 

volwassenen en gemeentelijke groenmannen in het Vogelennest. 
 

Anno 2013 
Voorgaande jaren werd door de unit Reiniging van onze gemeente een 

veegmachine vrijgemaakt en daarin mochten de kinderen meerijden. Met 

ingang van dit jaar zal dat niet meer gaan. Het geld daarvoor is op! Maar de 
gemeente Leiden zorgt wel voor grijpers, bezems en vuilniszakken en voor 

het ophalen van het verzamelde afval, en ook de pannenkoeken en poffertjes 
blijven bestaan. Een actie om trots op te zijn!  

 
 

Crime Scene Investigation in de Vogelwijk 
Els de Hullu 
 

Datum  6 sept 2013 waargenomen 

 
Locatie Plantsoen ter hoogte van Leeuwerikstraat 27 

 
Slachtoffer Grote lindeboom (laatst overgeblevene van de oorspronkelijke 

twee). 
 

Misdaad  Linde wordt langzaam gedood.  
 

Aspect slachtoffer Vertoont kale takken, paddenstoelen groeien uit onderste 
delen stam rondom (zie foto’s) 

 
Afloop  Zeer waarschijnlijk dodelijk 

 
Daderprofiel Hout-verterende schimmel, vermoedelijk via wondjes in de 

stam binnengekomen. Wellicht is dit gebeurd toen tien jaar geleden de boom 

door drainage gered is van verdrinking. 
 

Vermoedelijke dader  Platte tonderzwam (Ganoderma applanatum) 
 

“Nut” dader Verteert houtresten; zwammen vormen een niche voor diverse 
insecten; medicinale eigenschappen: geen; zwam werd vroeger gebruikt in 

tondeldozen. 
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Toekomst  In oktober komt de gemeente kijken of de linde kan blijven staan, 

eventueel met maatregelen zoals kroonreductie om de boom nog wat 
levenstijd te geven. Wanneer de huidige boom niet te redden is, dan komt er 

herplanting van een goede maat linde in schone grond. 
 

 

Repair Café Oegstgeest  
 

Wat doe je met de broodrooster die het niet meer doet of met je lievelingstrui 
waar een gat in zit? Het kapotte poppenhuis of de stoel met de losse poot? 

Weggooien?  

Mooi niet!  
 

Sinds een paar maanden heeft Oegstgeest een Repair Café. Kom met je 
kapotte spullen naar het Repair Café en repareer ze met de hulp van onze 

handige en enthousiaste reparateurs. Spaar geld en grondstoffen, goed voor 
milieu en portemonnee!  

Iedere 4e zaterdag van de maand van 10-13 uur is er een 
repareerbijeenkomst in een andere buurt van Oegstgeest, te gast bij een 

andere lokale organisatie. Elektrische apparaten, houten voorwerpen, 
speelgoed, textiel, fietsen, computers, alles wat het niet meer doet is welkom 

en maakt kans op een geslaagde reparatie. Deskundigheid en gereedschap 
zijn aanwezig. Reparatie is gratis (alleen eventuele materiaalkosten worden 

verrekend, altijd in overleg) en de koffie staat klaar! Ga samen met anderen 
aan het werk, gezellig en leerzaam. En repareren blijkt vaak makkelijker dan 

je denkt en leuk bovendien.  

Meer informatie of contact? Zie www.repaircafe.nl/oegstgeest 
 

Komende keren Repair Café Oegstgeest: 

 Zaterdag 26 oktober, 10.00-13.00 uur, Zorgcentrum Wijckerslooth, Wijckersloothplein 1 

 Zaterdag 23 november, 10.00-13.00 uur, Basisschool De Vogels, Jac. P. Thijsselaan 69, Poelgeest 

 Zaterdag 28 december, 10.00-13.00  uur, Openbare Bibliotheek/K&O, Lange Voort 2T  

 Zaterdag 25 januari, 10.00-13.00 uur, Gevers-Deutz Terweeschool, Terweeweg 106 

 Zaterdag 22 februari, 10.00-13.00 uur, Rehobothkerk, Lijtweg 1 

 Zaterdag 22 maart, 10.00-13.00 uur, Montessorischool Oegstgeest, Lange Voort 261 

  

http://www.repaircafe.nl/oegstgeest
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Wijn uit ons domein de Vogelwijk 

Cor Roodbergen 
 

Helaas is het me niet gelukt op 3 oktober de 
wijnoogst in de wijk te organiseren. Er waren ook 

geen kinderen die met hun blote voetjes de 
druiven hebben geplet. Volgend jaar beter. 

Maar Vogelwijn komt er wel - uit "domein 
Vogelwijk". Van diverse wijkbewoners heb ik 

druiven gekregen. Het belooft een goed wijnjaar te 
worden. 

Ik heb van de druiven most gemaakt en nu staat 
die te borrelen en te pruttelen.  Er kunnen nog 

steeds druiven bij, over een week zal ik de jonge 
wijn eruit persen en het verder laten gisten.  

Is de wijn uit gegist dan zal ik hem flessen. Hiervoor heb ik wijnflessen nodig 

met schroefdop. Wie wil deze voor mij bewaren en bij mij thuis brengen? 
Ik hoop dat de wijn als "primeur" Vogelwijn voor de nieuwjaarsreceptie klaar 

is om ervan te genieten. 
Wie de komende jaren mee wil doen, kan aan de zuidkant van zijn huis een 

blauwe druif planten, na een paar jaar komt er dan een prachtige oogst met 
oogstfeest. Een primeur voor de Vogelwijk! 

 
 

Cor Roodbergen, Merelstraat 30, 071-5153998, cor.roodbergen@gmail.com 
 
 

Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten 

 
Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar 

geleden dat het Nationaal MS Fonds is 
opgericht door 5 mensen met Multiple 

Sclerose (MS), omdat er destijds geen 
voorlichting over het ziektebeeld was. MS 

werd toen een spierziekte genoemd en op 

de enige brochure die er was stond een 
rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag 

de dag MS nog steeds verward met een spierziekte.  
Tijd voor een feestje? “Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, collecte-

coördinator van het MS Fonds. Sinds de oprichting wordt er eerlijke 
voorlichting gegeven. Niet alleen aan de mens met MS, maar ook aan zijn 

omgeving en behandelaars. 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke 

ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Soms zie je niks aan 
mensen met MS. Zij lijken normaal te functioneren, maar MS is net zo 

onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren 
leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. 

 
Collectanten zijn hard nodig! 

Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? 

Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats 

mailto:cor.roodbergen@gmail.com
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de collectebus en overlegt in welk straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u 

zich één avond per jaar in! De collecteweek is van 18-23 november. 
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer weten over ons werk? Bel 

010-5919839 of www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie op giro 5057 is meer 
dan welkom. 
 

 

 

   
Eveline Kamstra 

 
Op het Wijkfeest op 7 september kon iedereen niet langer gebruikt 

huishoudelijk textiel afgeven ten bate van KiKa en Stichting Kinderpostzegels 
Nederland. Veel mensen kwamen aan met zakken en dozen, zelfs met 

steekwagentjes! Het was een groot succes. Dertien grote dozen vol bloesjes, 

rokken, jasjes, schoenen, overhemden, mutsen, laarzen, sjaals, pyjama’s, 
nieuwe truien, handdoeken en zelfs gordijnen.  

Uiteindelijk bleek opsturen geen probleem (hoewel verscheidene kleine 
postagentschappen het aantal van 13 dozen weigerden); er is een business 

point van PostNL1 waar je enorme ladingen dozen probleemloos kan 
afleveren. Je moet het gewoon even weten. 

 
Dankzij Packmee wordt: 

 
 minimaal 50% van de winst aan KiKa en St Kinderpostzegels gegeven, 

 de meeste kleding opnieuw gedragen, een klein deel wordt gerecycled, 
 het percentage bruikbare kleding in het afval verlaagd, 

 gewerkt met lage overheadkosten, 
 de lege capaciteit van PostNL benut (pakketbezorgers keren doorgaans 

leeg terug naar het distributiecentrum), 

 elke karton doos een tweede leven geschonken, 
 het milieu geholpen! 

 
 

Het werkt heel eenvoudig 
Je doet jouw afgedankte spullen in een willekeurige kartonnen doos en 

verstuurt deze gratis (naar PACKMEE, Antwoordnummer 7, 2740 VG 
Waddinxveen) via het logistieke netwerk van PostNL. Je kunt de doos gratis 

meegeven aan de pakketbezorger die bij je aan de deur komt òf inleveren bij 
een postkantoor. Hoe groter en voller de doos, hoe hoger de opbrengst voor 

het goede doel, want de kosten die Packmee aan PostNL betaalt zijn namelijk 

                                                 
1
 Dit nieuwe Business Point vervangt het Business Point aan de Schipholweg 130 in Leiden. Het Business Point in 

Formido Leiden aan de Hoge Morsweg 152a is geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur, op 

zaterdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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per doos. De dozen worden ecologisch verantwoord verwerkt. Het karton van 

jouw doos wordt hergebruikt voor de productie van nieuw papier. 
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Edisa Hoorweg 

 
In de vorige Praatvogel kon u lezen over de verbouwing van het Rijnlands 

Revalidatie Centrum (RRC) en onze plannen voor het invoeren van betaald 
parkeren op ons parkeerterrein. De gemeente heeft de vergunning hiervoor 

verleend. De slagboom werd met ingang van 7 oktober in gebruik genomen.  
Dit is helaas nodig om ervoor te zorgen dat (poliklinische) patiënten hun auto 

bij ons kwijt kunnen. Er was al geregeld parkeerplek tekort en nu we aan het 
verbouwen zijn, is het parkeerprobleem tijdelijk nog groter. Met het invoeren 

van betaald parkeren hopen we dat automobilisten die niet voor het RRC 
komen, een andere parkeerplek zoeken. We denken zo ook bezoekers en 

medewerkers te stimuleren om op een andere manier naar het RRC te komen, 
bijvoorbeeld op de fiets. Ook hebben we voor onze medewerkers 40 

parkeerplaatsen bij de Universiteit kunnen huren om de overlast van het 
parkeren door medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Tot zover dus over 

het betaald parkeren. Maar wat weet u eigenlijk over het revalidatiecentrum 

in uw wijk?  

Wat doet het RRC? 

In het RRC behandelen we volwassenen en kinderen met een lichamelijke 
beperking. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een hersenbloeding hebben 

gehad of een amputatie hebben ondergaan, mensen met hart- en 

longproblemen en kinderen met een aangeboren aandoening. Wij helpen onze 
patiënten om zo zelfstandig mogelijk te worden. Denk aan de dagelijkse 

dingen als jezelf douchen en aankleden, zelfstandig eten, maar ook aan lopen, 
fietsen, boodschappen doen, hobby’s uitoefenen en werken. Wij zorgen ervoor 

dat ze weer met zelfvertrouwen en plezier deelnemen aan de maatschappij.  

We behandelen alleen patiënten met een complexe diagnose waarvoor 
specialistische kennis nodig is. Patiënten die bijvoorbeeld niet alleen fysiek 

iets mankeren maar ook mentaal. De kracht van het RRC ligt dan ook in het 
feit dat de patiënt behandeld wordt door een compleet team van 

behandelaars. Verschillende ‘disciplines’ werken intensief met elkaar en de 
patiënt samen. De verschillende behandelaars in het RRC zijn: een arts/ 

specialist, verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, 
orthopedagoog, logopedist, maatschappelijk werker, seksuoloog, pedagogisch 

begeleider, bewegingsagoog, diëtist en activiteitenbegeleider. 
 

Veertig bedden 
In het RRC hebben we een kliniek met veertig bedden, voor patiënten die nog 

niet thuis kunnen wonen. Daarnaast lopen er dagelijks vele poliklinische 
patiënten in en uit die voor een behandeling naar het RRC komen. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn voor een individuele behandeling, zoals ergotherapie, een 

training, een informatieve groepsbijeenkomst of sporten onder begeleiding 
van de bewegingsagoog.  

 
 

 
Een verhaal vanuit de praktijk 
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Een verhaal zegt meer dan een opsomming van feiten. Daarom laten we ex-

patiënte Jans van der Klaauw (59), longpatiënt, aan het woord: 
 

Toen de longarts mij naar het RRC doorverwees, wist ik niet 
goed wat revalideren inhield. Ik dacht aan uitrusten en herstellen en 

niet aan conditie opbouwen en verbeteren. In het begin vond ik het 
maar raar dat ze mensen die bijna niets meer konden, lieten 

sporten. Achteraf begrijp ik dat sporten en bewegen juist datgene 
was wat ik nodig had. De eerste weken waren behoorlijk zwaar. Na 

een paar weken betrapte ik mezelf erop dat ik steeds meer kon. Mijn 
conditie ging vooruit. Tijdens het sporten leerde ik heel goed waar 

mijn grenzen lagen. Ik leerde naar mijn lichaam te luisteren. Op tijd 
rust te nemen. Bewuste keuzes te maken.  

De informatiebijeenkomsten en gesprekken met bijvoorbeeld de 
psycholoog hebben mij inzicht en zelfvertrouwen gegeven. Ik weet 

nu beter wanneer ik naar de dokter moet gaan. Het fijnste van 

allemaal: ik heb tijdens de revalidatie geleerd om weer te genieten. 
Ik heb ontdekt dat ik nog een heleboel kan. Ik heb zelfs 

gebadmintond en gezwommen. De bewegingsagoog leerde me dat ik 
veel kan uitproberen. Al is het maar een minuutje. Dat minuutje 

wordt vanzelf twee minuten, en dan drie. Voordat ik ging revalideren 
werd mijn wereld steeds kleiner. Nu doe ik weer met heel veel mee. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Als u de voortgang van de bouw wilt volgen, bezoek dan onze website 
www.rrc.nl 

  

http://www.rrc.nl/
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Alexandre Bellion  
Eveline Kamstra 

 

Een imposante machine 

vervaardigt een 
aanhoudende straal van 

pure chocolade die 
terechtkomt in een 

reservoir met een arm die 
de chocoladesoep gestaag 

ronddraait. Wij zijn in het 
Chocolaterie-Atelier 

Alexandre dat hij in 2010 
startte.  

Links zie ik een open kast 
vol chocoladeplakkaten en 

chocolade chips maar er 
ligt ook een zak 

tabaksblad. Die is voor 

sigarenbonbons die zijn 
besteld door restaurant De 

Librije (het drie sterren 
restaurant van Jonnie en 

Thérèse Boer), die wel eens 
chocolade met tabakssmaak prefereerden. Alexandre vindt dat een heel 

normaal verzoek. Hij is altijd bezig met nieuwe smaaksensaties.  
Voor de basis van zijn bonbons combineert Alexandre cacao, water en 

slagroom. In de aanpalende ruimte van het atelier hangt een grote 
airconditioner want bonbons dienen met zorg te worden behandeld, op een 

temperatuur van 16,5°C. 
 

Man van staal 
Op zijn veertiende wilde Alexandre niets liever dan kok worden, maar dat 

beroep werd niet hoog aangeslagen. Zodoende werd Alexandre als telg van 

een familie in de Franse staalindustrie ingenieur. Op zijn 28e verliet hij zijn 
eigen bedrijf en trok naar de nieuwe wereld. In San Francisco startte hij een 

nieuwe onderneming die machines voor de horeca ontwikkelde. In 2001 
ontmoette hij Nynke Dekker. Deze excellente vrouwelijke wetenschapper is 

professor in de biofysica aan de TU Delft. Alexandre ging met haar mee. Sinds 
een jaar wonen ze met hun 6-jarige zoon Merlin aan de Nachtegaallaan 9. 

 
Puur en eerlijk  

Alexandre maakt in zijn atelier ambachtelijke bonbons van hoogwaardige 
‘grand cru’ chocolade. De chocolade is afkomstig van kleinschalige 

cacaoplantages, waaronder verschillende met een ‘grand cru’ status. De 
chocolade van Alexandre wordt vervaardigd via biologische principes, zonder 
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genetisch gemodificeerde gewassen en met gebruik van natuurlijke suikers 

zoals rietsuiker.  
Hij onderscheidt zich hiermee van de industriële chocolade die we in 

Nederland veelal aantreffen (Verkade, maar ook Australian en Leonidas). Die 
is weliswaar goedkoop maar niet erg verantwoord omdat er veel suikers zijn 

toegevoegd, de afkomst van de chocolade twijfelachtig is, enz. 
 

Cacaobomen groeien slecht in de volle zon. Daarom staan ze onder het 
gebladerte van hoge bomen die bescherming bieden. De cacaoboom wordt 

geteeld in landen rond de Evenaar, zoals Congo, Madagaskar, Ecuador en 
Vietnam (een cacaoland in opkomst).  

In september was Alexandre op werkbezoek in Ecuador, in het Amazone 
gebied, waar hij de cacaoboer bezocht die chocolade maakt van zuiver 

organische grondstoffen. 
De cacaonoten worden tot chocolade gemaakt en daarmee werkt Alexandre 

zijn eigen creaties uit. Hij heeft circa 27 soorten chocoladearoma’s - het 

assortiment wisselt wekelijks - zoals gemberchocolade uit Bolivia, chocolade 
met sigaarsmaak, chocolade met verveine, en grand cru chocolade uit 

Ecuador. 
 

Alexandre heeft een missie: "Ik wil de grand cru cacao optimaal tot expressie 
laten komen in de vulling." Grand cru cacao verwijst naar een verfijnde 

selectie van goede cacao en transparantie over de herkomst en de inhoud.  
   

             
 

Smaakbibliotheek 
Zijn klantenkring bestaat uit sterrenrestaurants. Alexandre is geen onbekende 

in de wereld van de gastronomie. Hij werkte als kok bij gerenommeerde 
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sterrenrestaurants zoals Christophe, Ron Blaauw, en bij de Zwethheul 

specialiseerde hij in de patisserie. Daarnaast deed hij twee jaar ervaring op in 
de wijnen bij Bacchantes Wijnimport. In die jaren heeft hij in zijn hoofd “een 

bibliotheek van smaak” opgebouwd. 
 

De bonbons van Alexandre zijn niet alleen te vinden in de sterrenrestaurants 
maar ook te koop in Leiden. Bij Chocolaterie & Galerie aan het Rapenburg 15, 

en bij Van Manen aan Tafel aan de Hogewoerd 6-8. Verder kan je zijn 
bonbons terugvinden in Amsterdam, Den Haag, Karlsruhe en Parijs. 

 
Chocolade Event ( http://www.originchocolate.eu ) 

Chocoladeliefhebbers en fijnproevers opgelet! Op 23 oktober dient zich de 
gelegenheid aan chocolade van verschillende origine te proeven en de 

internationale top chocolademakers zelf te ontmoeten tijdens het Origin 
Chocolate Event, in het Tropenmuseum in Amsterdam. Onze wijkgenoot zal 

daar in de middag een lezing houden over zijn passie en beroep waarbij hij 

tevens een live video conferentie heeft met de plantage in Ecuador. 
Daar naartoe gaan is een smakelijk uitstapje! 

 

 
 

Elisabeth Bakker 
Soms gaan dingen onverwacht een richting op waarin je voorzichtig een 

duwtje hebt gegeven. In de twee vorige Praatvogels heb ik aandacht besteed 
aan het feit dat de onkruidbestrijding in Leiden en dus ook in onze groene 

wijk nog steeds plaatsvond door middel van het spuiten met een vernevelaar 
waarbij het bestanddeel Roundup zeer omstreden is vanwege het feit dat 

kinderen, huisdieren, vogels, vlinders, bijen et cetera. worden blootgesteld 
aan gifstoffen die ook nog eens in het grondwater terecht komen. 

Alternatieve methoden werden wel onderzocht en ook was er al langer de 
mogelijkheid als buurt een zogenaamd Convenant af te sluiten met de 

gemeente Leiden waarin 

wordt afgesproken dat 
buurtbewoners zelf aan de 

gang gaan, daarbij 
ondersteund door de 

gemeente die kan zorgen 
voor materiaal en afvoer. De 

oproep in de Praatvogel om 
te onderzoeken hoe onze wijk 

staat tegenover zo’n 
participatie (de troonrede 

was nog niet uitgesproken), 
leverde weinig reacties op. 

Wel geven buurtgenoten aan 
dat zij het een prima idee 

vinden om niet langer te 

laten spuiten, en een aantal 
is ook best van plan om een 

http://www.originchocolate.eu/
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stukje stoep, goot of perkje in de eigen straat schoon te houden maar echt in 

georganiseerde vorm, nee, dat nou niet. 
Intussen kreeg ik ook berichten over het feit dat ondanks afspraken elders in 

de stad waar inmiddels convenanten met de gemeente waren afgesloten soms 
tòch de spuitwagentjes hun werk deden... 

In mei hobbelde er weer zo’n spuitwagentje door onze wijk. Een buurtgenoot 
(nee, ik noem geen naam) fietste er snel op af. Ze smeekte de bestuurder om 

“alsjeblieft, alsjeblieft niet meer in de deze straat te komen”. De man die ook 
maar zijn opdracht uitvoerde, begreep de commotie wel, hij werd wel vaker 

aangesproken. De discussie kwam weer op gang. Het lukte Dick Vos namens 
de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad om het onderwerp op de agenda 

te zetten, of liever gezegd, naar voren te halen. Andere gemeenten zijn 
inmiddels al helemaal gestopt met chemische onkruidbestrijding maar Leiden 

moest er 3 jaar over denken. 
Maar het tij keert. Hebben de berichten over een catastrofale sterfte onder 

bijen wereldwijd invloed gehad, hebben de noodzakelijke gemeentelijke 

bezuinigingen een beter alternatief doen ontstaan? Hoe dan ook in de 
gemeentelijke begroting voor 2014 is een ton! beschikbaar gesteld voor een 

proef met onkruidbestrijding zonder Roundup. Eind 2016 zou dan definitief 
gestopt worden met het gif. Daarmee is de gemeente Leiden rijkelijk laat en 

dreigt te worden ingehaald door de Tweede Kamer, die mogelijk al in 
november 2015 wil stoppen.  

Is de oeroude uitdrukking “waar een wil is, is een weg” hier van toepassing? 
Deze weg moeten we koesteren, desnoods met eigen bezem!  

 
Er is een zwartboek gemaakt over Roundup. Wilt u het gratis lezen? Het staat 

op onze website http://leiden.vogelwijk.nl/praathuis.htm  

 
Deze QR_code geeft direct toegang tot dit PDF document. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De Praatvogel doet niet aan politiek maar wil u toch wijzen op het 

fotoboek. 

 
De Partij voor de Dieren in Leiden overhandigde op 8 oktober 2013 het 

fotoboek “Onkruid bestaat niet” aan wethouder Frank de Wit in Leiden. Het 
boek bestaat uit vele afbeeldingen van wilde planten in het straatbeeld van 

Leiden. De bekende Leidse fotograaf Theo Westra maakte de foto’s – vele 
ervan in onze Vogelwijk –, en Dick de Vos – onze wijkgenoot – schreef de 

begeleidende teksten en het voorwoord. “Onkruiden bestaan eigenlijk niet. 
Het zijn wilde planten die op een plaats groeien waar je dat liever niet hebt”, 

http://leiden.vogelwijk.nl/praathuis.htm
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zegt hij. “Wilde planten zijn van grote betekenis als voedselbron en 

schuilgelegenheid voor kleine diertjes, vooral insecten.” 
De gemeente heeft alternatieven voor Roundup op een rijtje gezet, zoals 

handmatig verwijderen of via stoom of heet water, maar die blijken allemaal 
duurder dan spuiten met gif. Het boek is een pleidooi om die planten te laten 

staan en biedt daarmee een alternatief voor het verwijderen van onkruid met 
Roundup. De Vos: “Zolang de veiligheid niet in gevaar komt, mogen de wilde 

planten van ons blijven staan. Dat is nog goedkoper ook. En in elk geval beter 
voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.” 

 

 
Het fotoboek is op aanvraag te koop bij Theo Westra, t.westr@telfort.nl. De 
prijs is afhankelijk van de oplage, maar zal tussen de 40 en 50 euro 

bedragen. 

 

 
Marcel Daems, Eveline Kamstra 
 

De baan is er klaar voor, en wij ook: wij 
willen spelen. Elke zondagmiddag tussen 

16:00-18:00 zijn we aanwezig, mèt 
boules en een scorelijstje, om gezellig 

met en tegen wijkgenoten te jeu-de-
boulen in een ongedwongen sfeer. Wie zin 

heeft om dan te spelen is van harte 
welkom.  

 
KOM OOK! 

Het ontstaan van de baan 
In de Praatvogel van december 2009 zijn suggesties vanuit de wijk gevraagd 

voor besteding van het vrije deel voor wijkbeheerbudget. Diverse wensen 

werden ingediend, en tijdens de wijkvergadering in 2010 verwierf een 
voorstel voor een Jeu-de-boulesbaan de meeste stemmen. Omdat vervolgens 

de gemeente bewijs van ‘draagvlak’ wilde zien is tijdens het wijkfeest van 
2010 door ruim 60 wijkbewoners getekend voor dit initiatief. Als extra 

‘wensen’ wilde de Vogelwijk de baan graag op het Vogelplantsoen, met 
bankjes, waarbij de baan niet midden op het veld moest worden geplaatst en 

zonder hek er omheen.  
In het voorjaar van 2011 werd de Jeu de boulesbaan aangelegd, geheel 

volgens de wensen van de Vogelwijkers.  
 

mailto:t.westr@telfort.nl
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Voor iedereen 

De baan is bedoeld voor alle wijkbewoners – jong en oud -, maar biedt ook 
kansen voor de leerlingen van de Mytylschool en De Brug. Maar veel is er tot 

nu toe niet op gespeeld, want al snel bleek dat de ondergrond niet geweldig 
was; er kwamen rare kuilen in, de boules vielen soms gewoon dood en 

langzaamaan werd de halfverhardingslaag zo hard als beton. Onbespeelbaar! 
Vervolgens ging er ook nog onkruid op groeien. 

 
Werk aan de winkel 

Vanaf 2011 is de gemeente zeer 
herhaaldelijk verzocht de baan op te 

knappen. Na twee jaar aanhoudend 
doordrijven werd één dag voor ons 

wijkfeest het onkruid verwijderd. De 
oude halfverhardingslaag werd 

vervangen door een nieuwe laag 

welke werd afgedekt door een toplaag 
van Parkgoud, een goudgele split die 

veel gebruikt op paden in parken en 
tuinen. 

Tijdens het wijkfeest is er enthousiast 
gebruik gemaakt van de baan, maar daags erna bleek het Parkgoud bijna te 

zijn verdwenen in de nieuwe halfverhardingslaag en na een week begon ook 
het onkruid weer welig te tieren. 

Navraag leert dat de gemeente geen middelen of mankrachten beschikbaar 
heeft voor verdere herstelwerkzaamheden. Om de baan speelbaar te houden 

kunnen we het beste de baan veel gebruiken en het onderhoud ter hand 
nemen. Daarom bij deze meteen een oproep voor vrijwilligers om dit te 

organiseren. Een drietal dat een jeu-des-boules-commissie vormt zou mooi 
zijn.  

Wie draagt het jeu-des-boulen een warm hart toe en zou een helpende hand 

willen toesteken?  
 

 

PETANQUE 

DOE MEE 
 

Elke     
zondagmiddag 
tussen  

16:00-18:00 
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Hoe heten jullie?  
Ernest van Ginkel en Fransje van Ginkel-Wijnmalen 

 
Hoe wonen jullie?  

We zijn in 1979 in de Vogelwijk komen wonen, vanuit een studentenhuis in 
Oegstgeest waar we de vier jaren daarvoor hadden gewoond. Een jaar eerder 

waren we getrouwd en het eerste kind was op komst. We moesten dus naar 
wat groters op zoek. 

 
Wat is het mooiste aan je huis? 

Het huis zelf is gewoon praktisch qua ruimte en indeling. Indertijd ruim 
genoeg met uiteindelijk drie kinderen, en nu nog steeds niet te groot voor 

met ons tweeën. Prettig (want toch redelijk inbraakveilig) is het gesloten 
huizenblok met de ruime en beschutte tuinen. 

Maar vooral zijn het sociale klimaat en de ligging ideaal. Prettige onderlinge 
verhoudingen, men let op een positieve manier op elkaar zonder dat dat tot 

sociale controle leidt. En natuurlijk de ligging: tussen bos en weide, maar toch 

alle voorzieningen voor recreatie, scholen, winkels etc. pal bij de hand en vlak 
bij de Rijksweg en het station. Voor onze banen – en kinderen - indertijd een 

perfecte ligging. We hebben eigenlijk nooit serieus aan verhuizen gedacht. 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Wat doen jullie? Hebben jullie (vrijwilligers)werk en heeft een van jullie dat 
deze week gedaan? 

We zijn intussen beiden gepensioneerd en alle twee al een aantal jaren 
enthousiaste golfers. Ernest doet nog wat in zijn oude vakgebied en speelt al 

jarenlang slagwerk in 3 jazzbands. Fransje speelt regelmatig bridge. Beiden 
doen we vrijwilligerswerk voor de golfvereniging (Kagerzoom in Warmond). 

We zijn daar Course Marshal, wat betekent dat we daar tijdens onze diensten 
toezicht houden: controleren dat iedereen die bij de start verschijnt om te 

spelen, zich ook tevoren had aangemeld en – indien geen lid – ook netjes had 
betaald. Tijdens het spelen kijk je of niemand de boel ophoudt door te 

langzaam over de baan te gaan en vooral: je bent op de baan de 

gastheer/gastvrouw en eerste hulp als zich iets voordoet. We stoppen daar de 
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nodige tijd in, dus ook deze week zijn we er mee bezig geweest. En o ja: 

Ernest is al een jaar of 20 met veel plezier de vaste speeltuin-Sinterklaas; dat 
telt vermoedelijk wel als vrijwilligerswerk voor de wijk.  

 
Hoe ziet jullie week er normaal gesproken uit?  

Dat varieert gelukkig nog van week tot week, en elke dag zijn er weer andere 
afspraken en activiteiten.  

 
Was er deze week iets bijzonders of anders dan normaal? 

Uiteraard 3 oktober! We hoeven niet meer met de kinderen de hele dag in de 
draaimolens, dat mogen ze nu zelf organiseren. Maar het is een mooie traditie 

die het verdient om in stand gehouden te worden. 
 

Heb je hobby’s en heb je die deze week nog beoefend? 
Als gezegd: muziek en sport. We stoppen daar behoorlijk wat tijd in, maar het 

is heel leuk, het houdt je onder de mensen en het is nog goed voor de 

conditie ook. 
 

Heb je deze week contact gehad met wijkgenoten?  
Veel wijkgenoten kennen we al jarenlang, en het contact is uitstekend. Verschillende zijn 

ook goede vrienden geworden. Dus aan contact geen gebrek. 
 

Zou je nog iets aan de wijk willen verbeteren? 
De wijk is eigenlijk in de jaren dat wij er wonen heel goed ontwikkeld, zowel 

demografisch als  de uitbreiding op het vroegere Annakliniek-terrein. Jammer – maar 
een detail – is het destijds verwijderen van de fraaie bloembakken op de kruisingen in de 

Lijsterstraat. Maar als de Gemeente gaat herinrichten blijkt die er wel vaker een heel 
eigen soort schoonheidsideaal op na te houden. Wat ons betreft is de wijk prima zoals hij 

is. 
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Agaath Piket-Wagenaar 
Anneke Donker 
 

Hoewel de oudste wijkbewoners in de Merelstraat wonen, te weten de ouders 
van haar schoondochter, is Agaath Piket-Wagenaar de langst wonende 

bewoner van onze wijk. Zij woont volgend jaar 80 jaar in de Vogelwijk. In 
1934 werd zij geboren in het ouderlijk huis in de Roodborststraat nummer 47, 

en daar woont ze nu nog, en altijd met veel plezier. Ze is al 56 jaar getrouwd 
met Frans Piket. Ze hebben één dochter en één zoon, twee kleinkinderen en 

inmiddels is alweer het 5e achterkleinkind op komst. 

 
Gelukkige jeugd  

Agaaths vader was verpleegkundige in 
Endegeest en de familie huurde het 

huis van de gist- en spiritusfabriek in 
Delft. De ouders van Agaath Piket 

waren de eerste bewoners. In het 
begin deelden ze het huis met andere 

huurders, maar die vertrokken al vrij 
snel. Vader had in de oorlogsjaren een 

moestuin bij Tuinvereniging Het 
Zonneveld, dat toen de hele weide van 

Bremmer besloeg. In 1960 konden 
Agaath en Frans het huis kopen voor 

9.500 gulden. Agaaths ouders hebben 

er gewoond tot haar vader in 1967 en 
moeder in 1975 overleden. 

Agaath groeide heel gelukkig op in de 
Vogelwijk. Ze ging eerst naar de 

Montessorischool op de Geversstraat 
en daarna, op de fiets, naar de Mulo op 

de Breestraat. Later heeft ze een aantal jaren als laborant gewerkt in het 
Katwijks Zee hospitium, een revalidatiecentrum voor Tbc-patiënten uit 

Rotterdam. Ook heeft ze nog 10 jaar lang een hondentrimsalon gehad.  
Frans en Agaath ontmoetten elkaar bij wederzijdse vrienden en dat was het 

begin van een lange liefde. In 1957 trouwden ze. Frans heeft 41 jaar gewerkt 
als bedrijfsleider bij een lakverwerkend bedrijf. 

 
Oprichting speeltuinvereniging 

Agaath Piket is al jong betrokken geraakt bij de oprichting van de 

speeltuinvereniging in 1946. Ze vertelt enthousiast dat er toen heel veel 
kinderen in de wijk waren. Toen ze 13 was, ging ze al als leiding mee bij 

uitstapjes, bijvoorbeeld naar de Stadsgehoorzaal. Rond haar 30e is ze 
voorzitter geworden van een leuk en actief speeltuinbestuur. En daar heeft ze 

zeker 15 à 20 jaar in meegedraaid. 
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Het landelijke hoofdbestuur van speeltuinverenigingen organiseerde in de 

jaren ’60 en ’70 voor speeltuinmedewerkers veel cursussen zoals 
handenarbeid en EHBO. Er was een examen met diploma aan verbonden. 

Agaath heeft het handenarbeid diploma gehaald en veel met de kinderen 
hiermee gedaan.  

 
Geweldige evenementen 

Vele evenementen herinneren Agaath en Frans zich nog goed. Eén daarvan is 
dat zij samen ter gelegenheid van 

een nationale tekenwedstrijd, in 
1972, hadden georganiseerd dat de 

wijkkinderen in hun huis hun 
tekening konden maken. Het hele 

huis zat in één klap vol; er kwamen 
zeker 30 kinderen, en die mochten 

hun tekeningen maken in alle 

ruimten van het huis, zowel 
beneden als op zolder, overal lagen 

papier en potloden. Twee kinderen 
uit de Vogelwijk hadden een prijs 

gewonnen, onder wie hun eigen 
dochter. Deze landelijke winnaars 

mochten met een speciale bustoer 
naar Den Bosch waar een groot feest werd georganiseerd ter ere van het 

spelende kind. Prinses Beatrix deelde de prijzen uit. Uiteraard was Agaath als 
begeleidend ouder ook daarbij aanwezig, ze herinnert het als de dag van 

gisteren. 
In de vakanties waren er drie weken lang allerlei bezigheden voor de 

kinderen. De gemeente zorgde ervoor dat er een film werd gedraaid in het 
Luxortheater en daar gingen onze wijkkinderen naar toe. Er waren ook dagjes 

uit met de bus. Frans Piket heeft nog veel 8 millimeterfilms en foto’s van die 

periode. 
Een ander groot evenement vond plaats in 1970; het bouwen van een 

huttendorp in de speeltuin, dat deden de kinderen samen met hun vaders en 
moeders. 

In 1975 werd een bestaand clubhuis van de Haagweg naar onze wijk 
verhuisd. Een aannemer heeft het clubhuis opgezet en de inrichting samen 

met Frans Piket, Bram Regeer, Ben Hoexum en anderen gerealiseerd. Met 
behulp van de Leidse jeugdactie, en gesubsidieerd door de gemeente, kon de 

inrichting van het clubhuis worden aangeschaft. In de voorafgaande jaren 
werd op woensdagmiddagen het clubhuis op het Pomonaterrein gehuurd van 

Voetbalvereniging Leiden.2 Rondom het veld waren open tribunes; gevaarlijk 
voor kinderen. Agaath was blij toen de tribunes werden afgebroken. 

 
 

 

                                                 
2
 In 1953 verhuisde v.v. Leiden ” tijdelijk” naar Pomona, achter de toenmalige Annakliniek. Deze 

tijdelijkheid zou 25 jaar duren. De eerste kantine op Pomona was een knus hokje van 3 bij 4 meter met 
vloerbedekking van straattegels. Omdat in 1974 de gemeente Leiden te kennen gaf Pomona nodig te 
hebben als bouwgrond moest deze accommodatie op termijn verlaten worden. In 1976 is v.v. Leiden 
verhuisd naar de huidige accommodatie Morskwartier II. 
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Sportief en kunstzinnig 

Agaath en Frans zijn altijd heel sportief geweest. Ze hebben 30 jaar getennist 
bij de Leidse Hout vereniging. Later zijn ze lid geworden van een 

wandelsportvereniging waarmee ze 17 keer de vierdaagse hebben gelopen. 
Met de wandelclub zijn ze in heel veel Europese landen geweest. Ook hebben 

ze altijd gezond en eenvoudig gegeten, en Frans Piket zweert bij zijn twee 
borreltjes per dag. Nu is het wel te begrijpen hoe ze er nog zo jeugdig uitzien. 

Een prachtig voorbeeld voor ons hoe je gezond, lang en gelukkig kunt leven. 
 

Nu ze op leeftijd zijn, zitten ze bepaald nog niet stil. Ze doen, om te 
beginnen, het huishouden voornamelijk zelf. Het hele huis hangt vol prachtige 

kunstwerken. Het echtpaar heeft ieder een eigen kamer in het huis, waarin ze 
hun kunstwerken vervaardigen. Van de hand van Agaath zien we heel mooie 

quilten een enkel schilderij. Ook vindt ze nog tijd om veel te lezen, ze keert 
elke drie weken met een volle boekentas terug van de bibliotheek. Frans 

schildert vooral veel natuur en dieren. De invloed van de Haagse School is 

goed terug te zien. Frans is autodidact, hij heeft nooit schilderles gehad. Zijn 
prachtige schilderijen komen extra tot hun recht door de mooie lijsten. Zo 

heeft hij ook de vogels uit onze wijk geschilderd en veel tafereeltjes van het 
Land van Bremmer. Ik heb mijn ogen uitgekeken en we zijn nog lang niet 

uitgepraat.  
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Chris Smeenk 

  
Dit voorjaar heb ik alle 

stinsenplanten in het Bos van 
Bosman gekarteerd – ik moet ze 

nog op nette kaarten overzetten. 
De gemeente zal de overvloedige 

stikstofminnende vegetatie 
(brandnetels, zuring, enz.) die in 

de zomer hoog opschiet, eenmaal 
per jaar maaien, in augustus of 

september.  
Dit jaar heeft Maarten Bekkers 

mij op tijd gewaarschuwd dat dit 
stond te gebeuren, met de vraag 

of de maaiers nog ergens speciaal 

op moesten letten. Ik heb toen 
een rondje gemaakt en hen onder 

meer kunnen wijzen op het 
heksenkruid, een interessante 

natuurlijke “begeleider” van de 
stinsenflora. Tot mijn verrassing 

had de opzichter van het ingehuurde hoveniersbedrijf deze planten herkend 
en ze hebben die plekken keurig laten staan. Dat is bemoedigend. Ook de 

bosrand is niet plat gemaaid, ook bemoedigend. 
De stinsenflora zelf loopt geen gevaar door het maaien, daar die in de zomer 

helemaal uitgebloeid is, en zelfs niet meer is te vinden. 
  

De proef met de schapen was teleurstellend. Ze blieven de stikstofvegetatie 
van bos en bosrand niet. De proef wordt volgend jaar niet herhaald. 

  

Een punt van zorg en grote ergernis is de volledige verloedering van het 
voorste gedeelte rond de flat tot aan de Rijnsburgerweg en (parkeerplaatsen 

bij) het Eijsingapark. Ook hier bloeien stinsenplanten, maar het gebied is 
sterk vervuild door zwerfafval. Niemand maakt het schoon, waardoor er 

steeds meer afval bij gedumpt wordt; het is een schandvlek. De gemeente 
beheert dit gedeelte niet. Wie gaat dit aanpakken? 
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 Peterselie niet alleen de stofwisseling stimuleert, maar ook gunstig 

werkt bij maag-, nier- en blaasaandoeningen? 
 als u gesneden champignons even in de oven (of in de zon) legt er 

minder vocht vrij komt tijdens het bakken? 
 citroenen die worden verwarmd in heet water of in de oven meer sap 

geven? 
 in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 september op de 

Leeuwerikstraat 35 is ingebroken door het raam naast de voordeur te 

forceren? Controleer uw (raam)sloten goed. 
 de rotonde van de Rijnsburgerweg wordt afgesloten van 19 t/m 27 

oktober?  
 “ons” Bos van Bosman een lemma heeft op de website van Wikipedia?  

 jaarlijks één miljard kapotte paraplu’s worden weggegooid? 
 van 98% van het gerecycled plastic nieuwe grondstof wordt gemaakt, 

wat resulteert in jerrycans, dvd-hoesjes, bloempotten, kratten, 
kentekenhouders, fleece truien, tennisballen, speeltoestellen, pallets en 

inzamelcontainers? 
 Nettie Buitelaar, directeur van het Bio Science Park, de Gouden Lis in 

ontvangst heeft genomen? De Gouden Lis is de hoogste provinciale 
onderscheiding van Zuid-Holland. Buitelaar kreeg de onderscheiding 

vanwege haar grote verdiensten voor de kenniseconomie in Zuid-
Holland. 

 auto’s het Bio Sciencepark (BSP) kunnen verlaten via de Ehrenfestweg 

die voorheen alleen toegankelijk was voor busverkeer? En dat het BSP 
bij de Ehrenfestweg bovendien een mooie entree krijgt omdat er een 

nieuwe ongelijkvloerse kruising zal worden aangelegd?  
 elke kleur een bepaalde werking heeft? Blauw en groen zijn rustgevend; 

geel is goed voor het geheugen; rood stimuleert; roze heeft een 
‘verdovend’ effect en oranje stimuleert de eetlust. 

 de schrijver Fritz B. Hotz (1922-2000) een gedenksteen heeft in de 
gevel van zijn geboortehuis aan de Rijnsburgerweg 75, welke gemaakt 

is in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde? En dat 
die gedenksteen de vijfde in Leiden is nadat al eerder Nicolaas Beets, 

Kneppelhout, Bilderdijk en Jacob Geel op identieke wijze zijn geëerd? 
 dankzij bemiddeling van de Commissie Straatnamen aan beide kanten 

van het Pomonapad straatnaambordjes zijn geplaatst (Pomona, 
voormalige fruitkwekerij)? 

 vlinders de winter op verschillende manieren doorbrengen? Zo vliegen 

atalanta's en distelvlinders een paar duizend kilometer naar het warme 
zuiden, terwijl citroenvlinders, dagpauwogen en kleine vossen 

overwinteren als vlinder op zolder of rond huis, en weer anderen 
overwinteren als eitje of als pop of als half volwassen rups. 

 een film van het 50-jarig jubileum van Speeltuin De Vogelenwijk (in 
1996; gemaakt door Jan en Toos) op Youtube staat? Kijk op 

http://www.youtube.com/watch?v=mzcaKUO6X2Q 
 als het beukenblad snel en vroeg valt de winter streng en helder zal 

zijn? 

http://www.youtube.com/watch?v=mzcaKUO6X2Q
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