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De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers en wordt gefinancierd/ 

uitgegeven door de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De Praatvogel komt 4 
maal per jaar uit en tussentijds komen ook enkele korte Praatvogel-

nieuwsflitsen uit. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng en 
teksten. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te 

korten of niet te plaatsen. 
 

Bijdragen/ingezonden stukken door wijkbewoners worden enorm op prijs 
gesteld. Deze kunnen worden gestuurd naar redactie@vogelwijk.nl. De 

deadline voor het insturen van tekst voor de komende Praatvogel is:  
8 september 2014 

 
De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 

www.leiden.vogelwijk.nl 
Foto’s staan op internet en kun je bekijken via: 

www.picasaweb.com/Praatvogel 

 
 

Redactie Praatvogel   
     redactie@vogelwijk.nl 

Elise Bosman   elise-bosman@hotmail.com 
Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com 

Anneke Donker   donkeras@xs4all.nl 
 

 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk 

Ronald Haverman   Mezenstraat 12  tel. 711 46 22   
(voorzitter)    ronald@haverman.com  

Gosse Jensma    Vinkenstraat. 8  tel. 517 75 46 
(penningmeester)  hetgos2@kpnplanet.nl  

Richard Vermeulen  Lijsterstraat. 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   Roodborststraat 40 tel. 06 212 65 348 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Els de Hullu  Leeuwerikstraat 35 

  ajmulder@ision.nl 
 

 
Belangrijke contactgegevens 

 Wijkagent Harold Kroep  
 0900-8844  

 https://twitter.com/WijkagentHarold 
 harold.kroep@hollands-midden.politie.nl 

 Vogelnetwerk  

 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 
 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  

 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 
 Geluidshinder Schiphol 

 020-601 55 55 of www.bezoekbas.nl 
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file:///C:/Users/Irene/Desktop/Praatvogel/www.leiden.vogelwijk.nl
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Voorwoord 
 

De Vogelwijk, een heerlijke wijk om te wonen. Met ons “Vogelplantsoen” als 
kloppend hart. Op dit veld trap ik graag een balletje met mijn zoon. Het is 

steeds weer goed om te zien dat er zoveel kinderen lekker aan het 
buitenspelen zijn. Ook volwassenen zijn er vaak. Ze spelen mee of kijken toe 

vanaf een bankje. 
 

Zaterdag 6 september staat het veld weer helemaal in het middelpunt tijdens 
het jaarlijkse wijkfeest. Zelf vind ik dat altijd een fantastische dag omdat 

zoveel mensen van jong tot oud met elkaar in gesprek gaan. Echt een wijk 
met een grote sociale cohesie. Het wijkfeest heeft dezelfde opzet als vorig 

jaar, maar het eten richten we dit jaar wat anders in. We zien een culinair 
plein voor ons met een aantal “eilandjes” waar lekkernijen te halen zijn. Dit 

jaar dus geen lange rij voor het eten en meer keus.  
 

Is deze Praatvogel vind je informatie over het Vogelnetwerk dat van start is 

gegaan om betrokkenheid te stimuleren en mensen samen te brengen met 
dezelfde interesses. Ook hulpvragen en aanbod wordt door het Vogelnetwerk 

geïnventariseerd en ze kijken waar mensen meer van elkaar kunnen lenen en 
met elkaar kunnen delen. Kortom: een zeer welkome werkgroep.  

 
Dat samen delen van dingen spreekt mij zelf enorm aan. Als directeur van 

MyWheels ben ik voortdurend bezig het delen van auto's makkelijk te maken 
voor mensen. Dat delen is in de wereld enorm in opkomst. Daarom heb ik me 

voorgenomen om samen met het Vogelnetwerk de komende Praatvogels 
“sharing-initiatieven” onder de aandacht te brengen onder de titel “Delen is 

het nieuwe hebben”. 
 

Ik wens jullie een fantastische zomer. Tot zaterdag 6 september op het 
wijkfeest! 

 

 
 

Ronald Haverman 
 

Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Van de Redactie 
 

Beste wijkgenoten en -genieters, 
 

Hier is alweer de nieuwe Praatvogel. In een nieuw jasje. De afgelopen jaren 
werd de Praatvogel met veel inzet samengesteld, deels geschreven én 

gelayout door Kees van den Aarsen, Eveline Kamstra en Richard Vermeulen. 
In de vorige Praatvogel namen zij afscheid.  

 
Kees, Eveline en Richard: ontzettend bedankt voor jullie leuke stukjes; voor 

jullie informatieve artikelen; al jullie werk en de inzet waarmee jullie elke keer 
weer zorgden dat er een Praatvogel op de deurmat viel. We hebben ervan 

genoten! 
 

Nu gaan we met een nieuwe redactie verder: Anneke Donker en Rutger 
Hagen waren al een tijdje bij de oude redactie betrokken en ik (Elise Bosman) 

ben een herintreedster. We zijn nog op zoek naar iemand die zin en tijd heeft 

om ons te versterken! Heb je interesse? Meld je aan bij 
redactie@vogelwijk.nl. We kijken naar je berichtje uit! 

 
Vanaf september zal er en nieuw vast 

onderdeel zijn in de Praatvogel: een 
rubriek voor en door kinderen. Onze wijk 

bestaat voor een groot deel uit kinderen 
en we vinden het leuk en belangrijk deze 

kinderen een stem te geven en een 
vaste plek in ons blad.  

Het debuut is voor Eva en Diba die wat 
willen vertellen over hun hobby. 

 
 

Verder blijft de Praatvogel gewoon de 

Praatvogel: een blad voor en door wijk-
genoten. Er zullen geen grote veran-

deringen zijn. Tenzij jullie ons daarom 
verzoeken natuurlijk  

 
Heb je suggesties, opmerkingen, 

vragen… meld ze bij ons! 
 

Hartelijke groet,  
 

 
Elise Bosman 

 

 
  

Eva en Diba op hun eenwielers 

mailto:redactie@vogelwijk.nl
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Mededelingen en Oproepjes 
 

Te hard rijden 
 

Beste wijkgenoten, 

 

Ik vind dat er helaas, door een klein aantal mensen veel te hard wordt 
gereden, op o.a. de kruisingen Lijsterstraat/Merelstraat en Lijsterstraat/ 

Roodborststraat. Ik zie het dagelijks als ik in m’n voortuin zit en van het 
zonnetje geniet. Het zijn niet veel mensen, maar één is al te veel. Als er een 

peuter van zo’n 2 á 3 jaar, maar ook jeugd van 6, 8 of 11 jaar tussen twee 
auto’ de straat opschiet, net als zo’n 'hardrijder' eraan komt, dan brengt dat 

kind het er vermoedelijk niet levend van af! Natuurlijk afhankelijk van hoever 
die auto op dat moment nog verwijderd is.  

 
Ik rijd zelf altijd stapvoets, en ja, dan ben ik wel zo’n 15 á 20 seconden later 

bij het stoplicht aan de Nachtegaallaan, om de wijk uit te gaan, wel 15 
seconden! Nou en. Realiseer je, dat als je ooit zo’n ongeluk meemaakt, je dat 

je de rest van je leven bij blijft. Voor 15 seconden. Alstublieft, laten we 
allemaal maar stapvoets rijden. 

 

Bedankt Thanks Danke Merci Gracia 
 

Theo Gijzenij 
 

 

Collecte Epilepsiefonds  
 

In de week van 2 tot 7 juni jl. was er weer de jaarlijkse epilepsiecollecte. Wij namen 
als vanouds de Vogelwijk voor onze rekening. Gelukkig was het weer redelijk goed. 

 
Wij hebben dit jaar 505,26 euro opgehaald, een mooi bedrag! Zeker als je ziet dat in 
heel Oegstgeest in totaal (met ons bedrag erbij) ongeveer 3.000 euro is opgehaald. 

Daar heeft de Vogelwijk toch mooi ruim een zesde van opgebracht. 
 

Het Epilepsiefonds en alle mensen die epilepsie hebben, zijn u er dankbaar voor. 
 
Graag weer tot volgend jaar, 

 
Herman van der Kooij 

Bert Leeuwe 
Vinkenstraat 6 
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Nieuweroord 
Friso Versluijs 
 

De gemeente Leiden maakt een nieuwe start met de ontwikkeling van 

Nieuweroord. Anders dan de vorige keer wil de gemeente nu serieus werk 
maken van de inbreng en wensen van de bewoners van de Vogelwijk, 

Raadsherenbuurt en het Houtkwartier. Op korte termijn ontvangen alle 
bewoners daarom een brief van de gemeente. De gemeente zal in de brief 

bewoners en belanghebbenden informeren over procedure en tijdspad. 
Daarnaast zullen de bewoners worden opgeroepen deel te nemen aan een 

participatieavond van de gemeente. De datum voor deze avond staat in de 

brief. Naar het zich laat aanzien zal de avond hebben plaatsgevonden op 
maandag 7 juli. Het doel van de avond is bewoners en belanghebbenden in de 

gelegenheid te stellen op een aantal relevante onderwerpen; waaronder 
aantal en soort woningen, bescherming Bos van Bosman/ flora en fauna 

en verkeer, hun inbreng te leveren. Naast de inbreng van de werkgroep 
Nieuweroord wil de gemeente een ieder de kans geven zijn of haar wensen 

onder de aandacht van de gemeente te brengen. 
 

 

 
Nieuweroord in haar huidige vorm 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TAMvnMyvhH8qTM&tbnid=zdzmHQuHy8bqgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voormalige_zusterflat_Nieuweroord_Rijnsburgerweg_Leiden.JPG&ei=l9CqU4mmFeW6ygPip4C4DA&bvm=bv.69620078,d.bGQ&psig=AFQjCNHX0p5ZuC9o33Mn4wT_l2KxiZ5Mqg&ust=1403789805108603
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Op verzoek van de gemeente Leiden heeft de werkgroep Nieuweroord de 

afgelopen weken diverse keren vergaderd met het projectteam 
dat verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van Nieuweroord. 

Uitgangspunt voor onze inzet is tot nu toe geweest de brief van maart 2012, 
waarin de werkgroep aangaf hoe het toenmalige plan van Bakels en 

Ouwerkerk moest worden aangepast om voor de buurt acceptabel te zijn. 
Deze brief is destijds besproken in jaarvergaderingen van Vogelwijk, 

Raadsherenbuurt, Houtkwartier en Vereniging van Vrienden van de Leidse 
Hout. Kortgezegd kwam onze inzet neer op:  

 niet te massaal en te hoog bouwen; 
 behoud van het Bos van Bosman en de toegang tot het park; 

 aandacht voor de verkeerssituatie; 
 geen weg naar de Blauwe Vogelweg en daarom  

 een beperkt aantal woningen (80 in plaats van de geplande 130), die 
 aansluiten bij de vraag uit de wijk om doorstroming mogelijk te maken. 

 

De voorlopige indruk van de werkgroep is dat het nieuwe college van B&W 
meer oog heeft voor het belang van het behoud en beheer van flora en 

fauna in Leiden. Ons is verteld dat men Nieuweroord als uniek stadspark wil 
behouden en het Springerontwerp wil respecteren. De ontwikkeling van 

Nieuweroord zou bij voorkeur dus ook binnen deze randvoorwaarden moeten 
plaatsvinden. Vanuit de werkgroep is aangegeven dat wat ons betreft het te 

ontwikkelen bouwvlak de contouren van de bestaande bebouwing zou moeten 
volgen. Bij vorige de ontwikkeling wilde de gemeente immers bouwen in de 

groene flanken van het park. Tegen dit voornemen in het ontwerp-
bestemmingsplan is destijds door veel mensen bezwaar gemaakt. Het 

zou goed nieuws zijn als de gemeente deze keer meteen het behoud van het 
bestaande groen als te respecteren belang erkent.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Plastic afval kun je beter scheiden  
Els de Hullu 

 
Plastic afval kun je beter scheiden – dat weet toch iedereen? Dit is de slogan 

waarmee Plastic Heroes ons probeert warm te maken om zelf onze plastic 
afval te scheiden en in onze container aan de Leeuwerikstraat te gooien. Het 

lijkt zo mooi: plastic recyclen! De levensduur van een plastic petflesje 
bijvoorbeeld is veel meer dan 100 jaar, dus op een afvalstort of als zwerfvuil 

blijft het eeuwig liggen. Toch zijn er kanttekeningen te maken bij deze vorm 

van recyclen. Het is ingewikkelde materie waarbij er hele grote belangen 
spelen van supermarkten, frisdrankproducenten, afvalverwerkers, enz.  
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Mij bekruipt het gevoel dat de onze plastic container van Plastic Heroes vooral 

een vorm van ‘greenwash’ is – dus de verpakkingsindustrie probeert ons te 
laten denken dat wij een enorme bijdrage leveren aan milieuwinst, terwijl het 

ook anders kan. Gelukkig is de container een geweldige speelplek voor 
kinderen  

 
Op het moment gaat het vrij goed met onze container doordat er geen zakken 

meer op of naast gezet worden. Als dat wel gebeurt ziet het er ’s ochtends 
vroeg zó uit: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Een paar gegevens  
De Europeese doelstelling is om 22,5% van het plastic gescheiden in te 

zamelen. 
De Nederlandse doelstelling is om 44% van het plastic gescheiden in te 

zamelen. 
In Leiden werd in 2011: 120 ton; in 2012: 150 ton en in 2013: 162 ton plastic 

ingezameld (ik heb geen schatting van de totale hoeveelheid plastic in Leiden 
kunnen achterhalen).  

 
Scheidingsmethodes 

Voor plastic zijn er grofweg drie methodes om het te scheiden: 
statiegeldsystemen, bronscheiding en nascheiding.  

 
Bronscheiding Onze gemeente heeft voor de korte en middellange termijn de 

keuze gemaakt voor bronscheiding met brengvoorziening, dat is dus zoals het 

bij ons in de wijk gaat, burgers scheiden én brengen. Oegstgeest heeft 
bronscheiding met haalvoorziening, zij halen de zakken op. Voor het 

leeghalen van de plasticcontainers rijdt een vrachtwagen, die dus vooral met 
lucht gevuld is. 

 
Nascheiding van plastic is ook mogelijk, dat betekent dat de afvalverwerker 

uit de totale stroom afval het plastic haalt. 
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Statiegeld wordt enorm tegen gelobbyd, maar desondanks blijft er op grote 

petflessen nog (minstens) een jaar statiegeld – en dus worden zij grotendeels 
ingeleverd. Voor kleine flessen is er geen statiegeld hoewel die inmiddels 50% 

van de hoeveelheid petflessen vormen – bij introductie had de industrie 
geschat dat ze maar 2% van het volume zouden vormen en vonden zij 

statiegeld dus ‘niet nodig’.  
 

Websites 
www.plasticheroes.nl  www.nedvang.nl   

www.nvrd.nl;    www.nederlandschoon.nl 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Grote Jongens in de Wijk 
Els de Hullu 

 
Twee grote jongens duiken op in de wijk; allebei zijn het ruim 2 meter hoge 

grootbloemige zomerbloeiers die zichzelf flink uitzaaien. De een:  
stokroos (Alcea rosea) – is mooi en onschuldig; de ander  

reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) – is akelig en geeft lelijke 
brandwonden.  

 
De stokroos 

Deze tweejarige plant uit de kaasjeskruidfamilie is een echte zonliefhebber die 
het heerlijk vindt om op een warme plek te groeien, zie bijvoorbeeld de 

exemplaren in de Leeuwerikstraat. Zij is in de 16e eeuw uit het Midden-
Oosten geïmporteerd en verspreidt zich sindsdien op kalkhoudende 

voedselrijke grond.Ze houdt niet van natte voeten.  

 

   
De dichte knoppen   De bloeiwijze 

  

http://www.plasticheroes.nl/
http://www.nedvang.nl/
http://www.nvrd.nl/
http://www.nederlandschoon.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sI6tSGUG2p2jXM&tbnid=NTj89S3iTtKr_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.happyseeds.nl/stokrozen/&ei=a9G1U4jIL87MPZGVgdgJ&bvm=bv.70138588,d.ZWU&psig=AFQjCNGmdxFYh0WThU8rWoDfe558JlfWvQ&ust=1404510930659175
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Om haar in (of bij) jouw tuin te krijgen is heel simpel: 

- neem één rijp zaaddoosje en verspreid de inhoud op een zonnig plekje;  
- geef de jonge planten een jaar om te ontwikkelen  

en in het tweede jaar vliegen de bloemstengels dan de lucht in – paars, roze, 
wit of geel... dat is dan een verrassing. 

 
De reuzenberenklauw 

Deze witte schermbloemige is in de 19e eeuw uit de Kaukasus geïmporteerd 
en verspreidt zich razendsnel door Nederland. De reuzenberenklauw houdt 

van vochtige en voedselrijke grond en is erg hardnekkig doordat de wortelpen 
telkens nieuwe scheuten geeft en de zeer talrijke zaden wel zeven jaar 

kiemkrachtig blijven.  
Bij ons heeft deze plant een lekker plekje gevonden tussen de bramen in de 

bosjes naast en bij het wandelpaadje aan het einde van de IJsvogelhof en het 
fietspad.  

 

 
Het klauwvormige blad   De (scherm) bloem 

 
De stengels en bladeren van de reuzenberenklauw geven, vooral als het warm 

is, een vluchtige olie af (furanocumarine) die op de huid heftige, pijnlijke 
blaren geeft na blootstelling aan uv uit (zon)licht. Kinderen die tussen de 

planten spelen of honden die er aan snuffelen merken niet onmiddellijk de 
effecten zoals bij een brandnetel. Maar na blootstelling aan licht ontwikkelen 

zich over 24 uur brandblaren. Zie internet voor aanvullende informatie en 

foto’s.  
 

Hoe houden we deze ongewenste plant uit de Vogelwijk? Niet aankomen dus! 
maar weg schoffelen, kinderen waarschuwen, honden vasthouden en vooral: 

niet laten bloeien. Helaas, tussen de bramen op de vindplaats hier in de wijk 
is weghalen erg lastig, je komt er niet goed bij.   
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Delen is het nieuwe hebben  
Ronald Haverman 

 
Je leest steeds meer over websites en app’s om te delen. Onze Vogelwijk 

leent zich uitstekend voor delen: een overzichtelijke groep mensen waar velen 
elkaar kennen. Het Vogelnetwerk wil dit delen daarom ook graag stimuleren. 

We horen graag van wijkgenoten wat ze al delen. Hoe ze dat doen en of 
internet daar aan te pas komt. Dan schrijven we daar in de volgende 

Praatvogel over. 
 

Vogelwijk boekenkast / Zwerfboeken) 

In ons eigen Vogelnest (speeltuingebouw) is sinds kort de Vogelwijk 
boekenkast. Je kunt er kosteloos boeken lenen maar ook gewoon meenemen 

en houden of doorgeven. Ook kun je er boeken neerzetten voor anderen. Een 
combinatie van weggeefboeken en een gratis bibliotheek dus. 

 
Hergebruik van boeken door mensen is goed voor ons milieu en brengt 

mensen met elkaar in contact. Het wordt de uitdaging dat er een 
aantrekkelijke kast met boeken staat voor jong en oud. Daarom vragen we 

iedereen om leuke, mooie boeken die je zelf niet meer nodig hebt naar het 
Vogelnest te brengen. We hebben dus GEEN behoefte aan oude niet zo 

populaire boeken. Die kun je beter naar de weggeef winkel brengen.  
 

 

 
 

  

http://everystockphoto.s3.amazonaws.com/books_Olympus_ompc_79830_o.jpg
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Peerby.com : Spullen lenen 

Een ander initiatief dat ik graag wil noemen is Peerby.com: spullen lenen 
Op Peerby kun je spullen lenen van mensen uit je buurt. Je kunt eenvoudig 

een oproep plaatsen voor een boormachine, ladder of wat je maar wilt. Leden 
van Peerby uit je buurt reageren als ze iets voor je te leen hebben. Ik heb zelf 

een tentje via Peerby geleend en een laminaat snijder uitgeleend. Peerby is 
gratis. Op onze website Vogelwijk.nl kun je op peerby widget klikken: 

www.peerby.com 
 

 
 

MyWheels.nl : Auto's delen 
MyWheels is een non-profit organisatie die autodelen makkelijk maakt. Je 

kunt auto's delen die van MyWheels zijn (aan het Vogelplantsoen staat er 
eentje), maar ook van mensen uit de buurt. Lid worden van MyWheels is 

gratis. Je auto erop zetten ook. We proberen mensen bewust gebruik te laten 
maken auto's door de kosten variabel te maken. Zo gaan ze vaker fietsen, 

met de trein of thuiswerken. Ikzelf ben directeur van MyWheels. Mail of bel 
me gerust als je meer wilt weten. 

 
Er zijn ook andere deelauto-initiatieven zoals de rode Greenwheels die bij de 

brievenbus staat. Op deelautos.nl staat een overzicht van alle deelauto's 
 

 
 

Samen met het vogelnetwerk kijken we naar WeHelpen.nl, daarover volgende 

keer meer! 

http://www.peerby.com/
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Enquête Vogelnetwerk 
Liesbeth Bakkum, Vogelnetwerk 

 
Afgelopen winter is een begin gemaakt met de uitwerking van een spontaan 

plan. Dit plan is tijdens de Nieuwjaarsborrel gelanceerd en is later, tijdens de 
jaarvergadering van het Wijkcomité, positief ontvangen. Vervolgens is een 

clubje wijkbewoners in wisselende samenstelling gaan nadenken over de 
doelstelling en hoe deze te realiseren. U heeft daarover kunnen lezen in 

vorige edities van de Praatvogel en gaandeweg hebben de ideeën gedurende 
de lente wat meer vorm gekregen. Een werkgroep met een naam die de 

lading dekt. “De Mantelmeeuw” werd afgekeurd; te veel associatie met 

mantelzorg en dan die meeuw…”. Het Vogelnetwerk” dan: een vangnetje voor 
verschillende situaties en zaken door en voor Vogelwijkbewoners.  

 
Waarom een netwerk? 

Hebben we zoiets wel nodig, vroegen we ons ook wel eens af. We wonen in 
een vriendelijke, overzichtelijke wijk. Je kent je buren en kunt gemakkelijk 

contacten leggen, nieuwkomers blijken zich welkom te voelen en kinderen 
kunnen nog ouderwets buitenspelen. De Rijdende Rechter is nog nooit 

aangetroffen in de wijk en de privacy wordt in acht genomen. Velen 
vertrouwen gedurende vakanties hun planten en huisdieren zondermeer toe 

aan een zorgzame buurtgenoot maar echt veel verder dan een straat of even 
om de hoek gaan die contacten vaak ook weer niet. En dan ineens kan er een 

situatie ontstaan waarin je iemand heel hard nodig hebt. Ben je alleen met 
kleine kinderen thuis en moet je dringend weg; gebeurt er een ongelukje 

waar je nu niet direct een alarmnummer voor belt; ben je ziek en zou je 

dolgraag wat boodschapjes mee willen laten brengen of laat je pc je in de 
steek net nu je een stuk moet verzenden? Iemand aanspreken die je alleen 

van gezicht kent doe je dan toch niet zo gauw en bellen.... wie staat er nog in 
een telefoongids?  

 
Ook in minder dringende gevallen kan het leuk/goed zijn om te weten dat 

iemand gereedschap in de schuur heeft liggen dat je, misschien tegen een 
kleine vergoeding, mag lenen zodat je niet naar de Gamma hoeft. Er zijn 

wijkbewoners die een geweldige rijsttafel kunnen bereiden en die misschien 
wel eens een cursusje willen geven; anderen hebben tips voor een 

vakantieverblijf of nou net dat hobbyboek waar je naar zoekt of delen graag 
hun ervaring over een aannemer of klusbedrijf. 

 
Waar het om gaat is dat we er achter willen komen op wie we in dringende 

gevallen of gewoon om praktische redenen een beroep zouden kunnen doen.  

Verder wordt gedacht aan een regelmatige koffie-ochtend, waar in het 
volgende artikel meer over wordt verteld, samen wandelen of fietsen, 

museumbezoek, een cursus volgen, enz. enz. 
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Enquête 

Er is de laatste tijd al veel over gepubliceerd. De Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) biedt minder mogelijkheden. Nu is het niet direct de 

bedoeling dat het Vogelnetwerk u oproept om de buurvrouw onder de douche 
te zetten (tenzij u en zij dat beiden willen natuurlijk) maar een telefooncirkel 

voor oudere alleenwonenden zou misschien wel ondersteund kunnen worden? 
We zijn heel benieuwd hoe u erover denkt. Daarom willen wij een huis- aan-

huis enquête houden. Wij zijn van plan deze na de zomervakantie huis-aan-
huis te verspreiden. 

Met uw feedback kunnen we het netwerk vleugels geven! 
 

Antwoorden zijn vanzelfsprekend anoniem en het legt u geen enkele 
verplichting op. Als er een vraag-aanbodlijst komt kunt u daarvan gebruik 

maken zonder dat u iets hoeft aan te bieden. Alle suggesties zijn van harte 
welkom. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Koffieochtend Vogelnetwerk 
Kerngroep Vogelnetwerk 

 
Sinds enige tijd bestaat in onze wijk het Vogelnetwerk. De doelstelling van dit 

netwerk is het stimuleren, faciliteren en zonodig ondersteunen van 
betrokkenheid in de wijk; het samenbrengen van mensen met bepaalde 

interesses; uitwisseling van informatie en hulpvragen, zowel voor spullen als 

voor diensten. 
 

Koffieochtend 
Eén van de geplande activiteiten is het organiseren van een maandelijkse 

koffieochtend in het Vogelnest. Naast de mogelijkheid om gewoon gezellig een 
kopje koffie of thee met elkaar te drinken is er tijdens die ochtenden ook 

ruimte voor andere activiteiten. Zo zijn we gestart met ‘zwerfboeken’ in het 
Vogelnest. Je kunt er kosteloos boeken lenen maar ook gewoon meenemen 

en houden of doorgeven. Ook kun je boeken brengen voor anderen. 
Andere activiteiten willen we graag in gezamenlijk overleg ontwikkelen. Alle 

ideeën zijn welkom! 
 

De eerste koffieochtend heeft plaatsgevonden op donderdag 19 juni jl. van 
10.30 tot 12.00 uur. Ongeveer 10 wijkgenoten bezochten deze ochtend. Een 

goed begin! Volgende koffieochtenden willen wij graag op elke 3e donderdag 

van de maand organiseren; het verzoek hiertoe (voor het gebruik van het 
gebouw) is ingediend bij het bestuur van de speeltuinvereniging. Wanneer wij 

weten of deze donderdagen kunnen doorgaan laten wij dit weten via de 
Praatvogel en via de mail van het wijkcomité. Ook zullen we aankondigingen 

hangen in het kastje bij de brievenbus en op de containers. 
 

We nodigen bij deze iedereen van hárte uit voor deze koffieochtenden!  
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Meer Zonnepanelen? 
Gosse Jensma 

 
Ik stond deze week op mijn dak om mijn zonnepanelen te bewonderen (en 

naar meeuwennesten te speuren uiteraard). De panelen op de foto hieronder 
liggen er al sinds 2006, en ik ben hard aan het nadenken om ze te vervangen 

door de nieuwste generatie panelen, en er nog een aantal bij te plaatsen.  
 

Om die reden heb ik me verdiept in de huidige stand van zaken van deze 
panelen. Er is heel veel veranderd sinds 2006. De opbrengst van een modern 

paneel is met ongeveer 40% gestegen. De huidige panelen leveren ook 

stroom als er geen direct zonlicht op valt (bij een bewolkte lucht dus). 
Sommige soorten panelen hebben veel minder last van schaduw van bomen 

of schoorstenen. De panelen op mijn dak hebben behoorlijke last van 
schaduw.  

 
In 2006 is mij voorgerekend dat ze zichzelf zouden terugbetalen in ongeveer 

12 jaar. De harde werkelijkheid is dat, dat mij zeker niet gaat lukken (het 
wordt eerder 20 jaar). Ik ga mijn panelen dan ook verplaatsen naar een ander 

huis, met een dak dat pal op het zuiden ligt, en zonder boom in de buurt.  
 

Als je naar de foto kijkt (of op je platte dak staat) zie je dat de daken van het 
merendeel van de huizen in onze wijk eigenlijk ontzettend geschikt is voor 

deze vorm van stroomopwekking. Links en rechts staat er natuurlijk ook al 
een behoorlijk aantal panelen. 
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Ik heb uitgebreid op het internet gezocht welke nieuwe opstelling ik zou willen 

hebben op mijn dak. Voor mijn eigen situatie heb ik de keuze al grotendeels 
gemaakt. Wat mij opviel is dat er verschillende leveranciers zijn die kortingen 

aanbieden bij afname van grotere aantallen installaties. Die kortingen 
beginnen bij afname van ongeveer 150 panelen.  

In 2006 betaalde ik (inclusief de toenmalige subsidie en installatie door de 
leverancier) €3,- per geïnstalleerde Piekwatt (Pw is de maat voor de te 

leveren stroom per paneel). Op dit moment is die prijs tussen de €1,50 en 
€2,- per Pw (afhankelijk van welke keuzes je maakt).  

En als cadeautje van de EU heeft deze besloten dat als je stroom teruglevert 
aan het net, je de BTW kunt terugvragen. Dus dan daalt de kostprijs van de 

panelen en het montagemateriaal nog met 21%. Van de manuurkosten voor 
plaatsing gaat 6% BTW af. Als je nog extra kortingen kunt bedingen bij de 

leverancier daalt de prijs nog verder.  
 

Terugverdienen 

Op diverse websites staat op dit moment een terugverdienperiode van 5 jaar 
genoemd voor deze investering in je huis (want dat is het). Ik geloof daar niet 

zo in. De montagekosten zitten in dat geval niet in de kostprijs en de 
vermelde opbrengstramingen gelden alleen onder super ideale 

omstandigheden.  
 

Ik reken zelf op een terugverdienperiode van 6 à 7 jaar. Maar dat is nog 
steeds een stuk rendabeler dan wanneer hetzelfde geld op een spaarrekening 

staat te niksen! 
 

Wat kost het nou eigenlijk? De aanschafprijs -exclusief montage- van een 
installatie met 6 panelen op je platte dak + een omvormer (om van 

gelijkstroom wisselstroom te maken) kost ca. € 1.800 (incl. BTW). De 
installatie die ik op het oog heb (11 panelen verdeeld over het platte dak en 

het pannendak) kost ca € 4.800 (incl. BTW). Maar dat is wel met panelen die 

ook prima blijven werken in mijn eigen situatie met veel schaduw van bomen.  
 

Ik ga er voor mijzelf van uit dat ik de montagewerkzaamheden zelf ga doen. 
Ik snap ondertussen hoe de montagesystemen ongeveer werken, en hoe de 

bekabeling etc. eruit moet zien (trouwens, de bekabeling ligt er al in mijn 
geval). Het is allemaal ook niet echt moeilijk.  

Aanpassingen aan de meterkast voor een aparte electriciteitsgroep –als dat 
nodig is- kun je niet zelf doen, en dat moet je ook niet willen.  

 
Waarom dit stukje?  

Zijn er meer mensen die belangstelling hebben voor zonnepanelen? Ofwel om 
deze zelf op hun dak te plaatsen, danwel om in een werkgroep de 

mogelijkheden van een collectieve aankoop uit te zoeken en daar ook enige 
tijd en moeite aan te besteden 

Meld je via mijn e-mailadres: hetgos68@gmail.com 

 
N.B. Ik ga er van uit dat ook bij collectieve aankoop elke deelnemer zelf een 

contract sluit met de gekozen leverancier.  
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Repaircafé Oegstgeest 
Tet Hiltermann 

 
Van knuffel met scheur en kapotte föhn tot fiets met mankementje, van stoel 

met losse poot en trui met een gaatje tot weigerende laptop: alles wat het 
niet meer doet is welkom in het Repair Café en maakt kans op een geslaagde 

reparatie. Goed voor milieu en portemonnee, leerzaam en gezellig.  
 

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan 
de slag. Eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt een 

drankje aan de bar. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Of 

doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter 
inzage liggen. 

 
Waarom een Repair Café? 

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis 
mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. 

Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten 
niet meer hoe dat moet. 

Reparatie-kennis verdwijnt snel. 
Mensen die deze praktische kennis 

nog wel bezitten, worden door de 
maatschappij niet altijd even hoog 

gewaardeerd en staan vaak zelfs 
ongewild aan de kant. Hun 

ervaring wordt niet of nauwelijks 

benut. 
 

Het Repair Café brengt daar 
veran-dering in! Waardevolle 

praktische kennis wordt 
overgedragen. Spul-len worden 

langer bruikbaar gemaakt en 
hoeven niet te worden 

weggegooid.  
 

 
De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te 

maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van 
nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij. In het Repair 

Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er 

opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een 
mentaliteits-verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te 

maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café 
laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens 

proberen! 
 

  

Wijkgenoot Wim Thé in actie 
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Zaterdag 27 september is de ‘handige handen karavaan’ te vinden bij: 

Kwekerij De Groene Cirkel, Endegeesterstraatweg 5 (op het terrein 
van Endegeest: Zwaluwlaan 2). 

 
Iedere 4de zaterdag van de maand, van 10 tot 13 uur, te gast bij een steeds 

wisselende lokale organisatie. Zie www.repaircafe.nl/oegstgeest. Repareren is 
gratis, alleen eventuele materiaalkosten worden verrekend, altijd in overleg.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Vogelwijkfeest 
Ronald Haverman 

 
Ook dit jaar vieren we, traditiegetrouw na de eerste schoolweek, het 

Vogelwijk jaarfeest. Dit keer op zaterdag 6 september. Schrijf het alvast in de 
agenda, want dit wil je niet missen!  

 
Vanaf 16.00 uur ben je welkom. Rond 16:30 uur start de estafetteloop voor 

jong en oud. De bar is open en we zorgen voor lekker eten. Het eten doen we 
dit jaar met een aantal culinaire “eilandjes” waar lekkernijen te halen zijn. Dit 

jaar dus geen lange rij voor het eten en meer keus.  
 

We horen graag als je een goed idee voor een culinair eiland hebt en wilt 
helpen. Misschien wil je wel soep maken, of een salade of nog heel wat 

anders. Je kunt dit doorgeven aan Ronald Haverman (voor contactgegevens 

zie pagina 2).  
 

De opbouw gaan we in kortere tijd doen. We starten om 14.00 uur. We hopen 
op een grote groep vrijwilligers, want alleen samen maken we er een 

fantastisch feest van. Via de Vogelwijk mailinglist houden we jullie op de 
hoogte. Je kunt je opgeven voor de mailinglist op www.leiden.vogelwijk.nl. 

 
Het wordt vast weer een fantastische dag waar je vele mensen uit je wijk 

kunt spreken en leren kennen. 
 

  

http://www.repaircafe.nl/oegstgeest
file:///C:/Users/Irene/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5RIW3BHS/www.leiden.vogelwijk.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aTWFu5xBe8kKBM&tbnid=pExh0vYq48jRfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.feestpaleislimburg.nl/helium-ballonnen&ei=y9e1U6KDNsKwOaLkgZgC&bvm=bv.70138588,d.ZWU&psig=AFQjCNE3ocnolOJOsk-Hn3oLdJfFqHnFSQ&ust=1404512543497080
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Wist u dat... 
 

 het wijkgroen sinds kort weer wordt bijgehouden door de mannen van 
de DZB? Zonder toepassing van round-up, maar gewoon met een 

schoffel en een gezellig praatje? 
 

 het maaibeleid in het Bos van Bosman eindelijk is veranderd, waarbij de 
maaiers na jarenlang aandringen nu stukjes laten staan voor de bijen? 

 
 brandnetel (dat is in ruime mate blijven staan in het Bos van Bosman) 

zeer geneeskrachtig is? Dat u dit na wassen en snijden kan verwerken 
in soepen en sauzen?  

 
 twee of drie koppen basilicumthee goed werken tegen een opgeblazen 

gevoel? 
 

 2014 het jaar tegen voedselverspilling is?  

 
 op 17 juni een auto flink in brand stond waarbij een enorme 

rookontwikkeling ontstond bij de rotonde in het Bio Sciencepark, bij de 
Zernikedreef, Darwinweg en Sandifortdreef? 

 
 de Leidse politieagenten vanaf september in het nieuwe, nationale 

uniform worden gestoken? En dat het vertrouwde blauw op straat 
plaatsmaakt voor een modern pak in blauw met opvallende, felgele 

strepen?  
 

 de jeugd- en opvoedhulporganisatie Cardea is vertrokken uit het pand 
aan de Rijnsburgerweg 152? 

 
 er sinds kort niet minder dan zes kinderdagverblijven zijn aan de 

Rijnsburgerweg? 

 
 wijkgenoot Dick de Vos van de Partij voor de Dieren aan de bel trok 

toen een Leids kinderdagverblijf aan de Rijnsburgerweg de opening 
vierde met de aanwezigheid van een olifant? 

 
 een vos een olifant daadwerkelijk kan tegenhouden? Want nadat Dick 

de Vos bezwaar maakte tegen de komst van een olifant bij de 
lustrumviering van Minerva liet deze studentensociëteit via Twitter 

weten: "De olifant is niet uitgenodigd. De Vos en de rest van de stad 
wel” 

 
 een fashion victim iemand is die de nieuwste trends in de mode niet kan 

weerstaan en in permanente staat van shoppen verkeert? 
 

 een designosaurus een met uitsterven bedreigd soort ontwerper is dat 

geen computer gebruikt? 
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 Leidse studenten minder vaak uitgaan dan studenten uit andere steden? 

En dat 27% van ‘onze’ studenten zelfs nooit uitgaat? [Bron: het 
Studenten Uitgaven Onderzoek 2014] 

 
 àls Leidse studenten wel uitgaan, zij het liefst kiezen voor een club en 

een mixdrankje, terwijl studenten in andere gemeenten de voorkeur 
geven aan een biertje in de kroeg? [Bron: het Studenten Uitgaven 

Onderzoek 2014] 
 

 de sloten in onze omgeving allemaal flink uitgebaggerd zijn in het kader 
van grootschalige baggerwerkzaamheden die de gemeente laat 

uitvoeren om achterstanden weg te werken?  
 

 het college van B&W zegt ervoor te willen zorgen dat in de toekomst het 
leven van (broedende) vogels, vissen en amfibieën tijdig in kaart zal 

worden gebracht - en ontzien - alvorens baggerwerkzaamheden 

plaatsvinden?  
 

 er voorlopig geen sprake is van een blauwe zone in onze wijk?  
 

 u koffievlekken uit dunne weefsels kunt verwijderen met water, en uit 
dikkere weefsels zoals vloerbedekking door inwrijven met glycerine en 

afsponzen met water en ammonia? 
 

 als de kat zich wast, er mooi weer op komst is? Terwijl als de zwaluwen 
laag vliegen er regen komt? 

 
 Zebravinken bijzonder gevoelig blijken voor de natuurlijke intonatie in 

menselijke spraak? [Bron: http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2014/] 
 

 we de jeu-de-boulesbaan ook kunnen herscheppen in een hinkelbaan? 

En dat Leiden al 23 hinkelbanen telt, die op initiatief van JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht) zijn aangebracht? 

 
 je voor een Japanse emoticon je je hoofd niet hoeft te draaien? @^_^@ 

(ik moet blozen) 
 

 eind juli de haringkraam bij Molen de Valk voorgoed verdwijnt? "Ook 
Gerrit zal een ander stekkie moeten zoeken", zo wijst haringboer Carel 

van Rhee naar de zilvermeeuw die al een jaar of vijf vaste klant is: "Hij 
is de schoonmaakploeg." 

 
 mensen ook te véél kunnen reflecteren op hun vaardigheden? Want als 

je iets al onder de knie hebt, is het niet goed om er te veel over na te 
denken. [Bron: Bruno Bocanegra en (wijkgenoot) Bernhard Hommel in: 

Psychological Science] 

  

http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2014/
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Agenda 
 

 19 juli  Start Zomervakantie 
 

 31 augustus Einde Zomervakantie 
 

 6 september  Vogelwijkfeest vanaf 16:00 
 

 27 september  Repaircafé Oegstgeest van 11:00 tot 13:00 
 

 22 oktober  Opruimen Bos van Bosman 
 

 Elke 3e donderdag van de maand Vogelnetwerkcafé (onder voorbehoud) 

 
 

 

 

Van die avonden 
 
met huisdieren, 

met 
 

kinderen ook, 
aanvankelijk, in achtertuinen gezeten, wat 

keuvelend, wat aaiend, natuurlijk drinkend, en 
zuchtend, 

zo nu en dan, 
 

met die muggen, 
 

totdat men maar naar bed gaat zonder daartoe nu 

werkelijk 
besloten te hebben – 

van die avonden 
 

waarop men – vreemd voldaan – op wat voor een 
wijze dan ook 

echt beseft wat zomer is. 
 

(Peter van Lier; Het broeien van de zomer; Zomergedichten; 2001) 
 

 

 
 

De Redactie wenst u een fijne zomervakantie toe! 


