
De Praatvogel 
 
 

Oktober 2016 

  
 

‘Gouden’ Buur uit Zuid-Holland woont in onze Wijk 

 
De Vogelwijk bestaat al 90 jaar 

Ik lieg niet want het is echt waar 

Het is hier ook heel mooi 
Want hier zit geen vogel in een kooi. 

 

Victoria (9 jaar) 
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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: 
5 december 2016 

 
De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 

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

www.picasaweb.com/Praatvogel 

 
 

Redactie Praatvogel   
     redactie@vogelwijk.nl 

Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com 
Anneke Donker   donkeras@xs4all.nl 

 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk 

Ronald Haverman   Mezenstraat 12  tel. 751 60 78  
(voorzitter)    ronald@haverman.com 

Gosse Jensma   Vinkenstraat 8  tel. 517 75 46 
(penningmeester)  hetgos68@gmail.com 

Thera Stam    v.Eijsingapark 10  tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Els de Hullu  Leeuwerikstraat 35 tel. 515 76 43 

  elshulfredmul@ziggo.nl 
Cees Meijer  IJsvogelhof 13  tel. 589 28 48 

  cees.meijer@casema.nl 
Birte Kristiansen  birte.kristiansen@xs4all.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 ofwww.bezoekbas.nl 
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Advertentie 
 

 
 

 

 

 

   

RE/MAX 

Makelaarsgilde 

Leiden 

Vraag naar: 

Wim Lemckert 

 

Levendaal 73-75 

Leiden 

 

071-5162374 of  

06-33931000 

 

 

Voor verkoop of aankoop van uw woning. 

 

Niet pandgericht  

Maar klantgericht! 

Uw wijkmakelaar voor de Vogelwijk 
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Voorwoord 
 

Het was weer mooi om zoveel wijkgenoten te ontmoeten op het Vogelwijkfeest. 
Veel mensen die je kent. Ook veel mensen die je wel herkent omdat je elkaar 

tegenkomt in de wijk, maar die je (nog) niet kent. Het wijkfeest is dan een 
prima moment voor een nadere kennismaking. 

 
Aan het begin van het feest stonden we stil bij het negentigjarig bestaan van 

de wijk met feestelijke taart en baklava. We vierden dit met jonge bewoners én 
met mensen van rond de 90, geboren in de tijd dat de eerste huizen in de wijk 

gebouwd werden. Heel bijzonder. 
 

Wat staat de komende maanden op het programma? Bos van Bosman opruimen 
met pannenkoeken eten staat gepland voor de herfstvakantie. Ook dit jaar 

wordt er weer een kerstdiner met en voor de wijkbewoners georganiseerd. Dat 
was een geweldige primeur afgelopen kerst. En op nieuwjaarsdag drinken we 

weer een borrel met elkaar in het speeltuingebouw. 

 
Iets heel anders wat onze wijk raakt is het betaald parkeren. We praten er al 

lang over, maar nu gaat het dan ook werkelijk gebeuren. En dan hebben we 
natuurlijk nog de bouwplannen voor het Bos van Bosman. Over veel van deze 

onderwerpen kunt u meer lezen in deze Praatvogel.  
 

Elise Bosman gaat stoppen als eindredacteur van de Praatvogel. Bij dezen wil 
ik Elise, mede namens alle lezers, hartelijk danken voor haar werk en haar 

enthousiaste bijdragen.  
 

Ik wens jullie veel leesplezier en een mooi najaar! 
Tot snel in de wijk! 

 
Ronald Haverman 

 

Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Opruimactie Bos van Bosman 
 

Wie: alle kinderen (en vriendjes en familie) uit de Vogelwijk 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wanneer: woensdag 19 oktober 2016 in de herfstvakantie 
 

Waar: verzamelen bij de milieubakken aan het plantsoen (Leeuwerikstraat) 
 
Tijd: 10 uur verzamelen en dan het Bos opruimen met de Afdeling Groen van de 

Gemeente Leiden met prikkers, vegers, veegwagens, etc. 
 

Na afloop: pannenkoeken met limonade in de speeltuin (11.30-12.30 uur). 

 

Eerste Lustrum Concert Vogel Vocaal 
 
Het Leidse koor Vogel Vocaal bestaat vijf jaar. Gestart in 
de Vogelwijk met enkele enthousiaste zangeressen en 

zangers is Vogel Vocaal uitgegroeid tot een echt koor met 
een stabiele bezetting en met een uitdagend en inmiddels 

omvangrijk repertoire. Een selectie daaruit brengt het koor 
ten gehore op: 
 

zaterdagmiddag 12 november a.s. vanaf 15.00 uur in Cultuurhuis De Paulus, gelegen 
aan de Warmonderweg, op de grens tussen Oegstgeest en Leiden.  

 
Op het programma staan stukken uit de late middeleeuwen zoals van Orlando di Lasso, 
liederen van Brahms en Beethoven, volksliederen en volksliedjes. Maar ook Simon & 

Garfunkel komen langs. Er wordt o.a. gezongen in het Frans, Duits en Servisch. Kortom: 
een zeer gevarieerd programma. Studenten van het Amsterdams Conservatorium zullen 

medewerking verlenen aan het feestelijk optreden. Onder leiding van dirigente 
Annemarie van Bragt is het koor druk aan het repeteren.  
 

Het enige dat u behoeft te doen is zaterdag 12 november vrij houden! 
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Zondagmatinees in de Paulus 
 
16 oktober, 16.00 uur 

Doris Hochscheid, cello en Frans van Ruth, piano 
Mendelssohn, Julius Röntgen en Rudolf Escher 

 
20 november, 16.00 uur  
Nienke Oostenrijk, sopraan en Marianne de Boer, piano  

Schubert, “Ladies only” – Liefde en Lament 

 

Het Leidsch Singelspel 
 
Hoeveel weet jij van Leiden? Een uniek bordspel is verschenen! 

 
The City Plug-in heeft een Leids bordspel voor jong en oud ontwikkeld. Sinds 22 
september kan men het spel kopen. Het Leidsch Singelspel is een bordspel waarin 

historische hoogtepunten van de stad, zowel visueel als inhoudelijk, verwerkt zijn. 
Diverse onderwerpen en belangrijke Leidse verhalen komen aan bod, zoals Leidens 

Ontzet, Goeie Mie, de Zijlpoort, de Meelfabriek, burgemeester Van der Werf en meer. 
Het Leidsch Singelspel is een leuk spel. Bij het spel wordt een boekje geleverd waarin 
dieper wordt ingegaan op de geschiedenis, zodat geïnteresseerden nog meer te weten 

kunnen komen over de stad. Kortom: via dit spel leert men op een speelse wijze meer 
over de lokale geschiedenis. 

 
Het spel bevat 32 vakjes en bij elk vakje hoort een kaart met vragen. Op de achterkant 
staan antwoorden en opdrachten. Ongeacht of het antwoord goed of fout is moet de 

speler de bijbehorende opdracht, die op het kaartje staat, uitvoeren (bijvoorbeeld ‘Zing 
het Leidse volkslied’. Er staat zelfs een QR-code bij, zodat je muzikaal wordt begeleid). 

Correcte beantwoording van de vragen zorgt ervoor dat de speler ‘noodmunten’ verdient. 
Hiermee kan je zelf een stap vooruit zetten of medespelers beïnvloeden om stappen 

terug te doen. De opdrachten, vragen en achterliggende geschiedenis zijn zowel in het 
Nederlands als in het Engels weergegeven. 
 

Eveline Kamstra 

 

Stalling gezocht 
 
Het openluchttheater in de Leidse Hout beschikt sinds kort over een mooie 

semipermanente podiumoverkapping. 
Na elke voorstelling wordt de overkapping opgeborgen in een bescheiden karretje tot de 
volgende voorstelling. Het karretje heeft als afmetingen L x H x B: 150 x 60 x 70 

 
Wij zijn op zoek naar iemand die in garage of schuur een plekje over heeft waar we het 

karretje kunnen parkeren. 
 
Neem a.u.b. contact op met: 

 
Werner Hendriks (hendrikswerner@hotmail.com / 06-50526176) 

Stichting Muziek Leidse Hout 
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Gouden Buur Award 
Els de Hullu 
 

 
Op de foto van links naar rechts: wethouder Roos van Gelderen, Betty Lever 
(prijswinnaar Zuid-Holland), Lineke Borstlap (nomideerder), Tamar van der 

Paal (Nextdoor) 
 

De Gouden Buur Award, in het leven geroepen door Nextdoor, werd op 23 
september in de speeltuin uitgereikt in het kader van Burendag. Per provincie 

is één Gouden Buur gekozen, elk met een bijzonder verhaal. Lineke nomineerde 
Betty voor de prijs vanwege haar hulp die ze nodig heeft vanwege de ziekte 

ALS. ‘Ze haalt boodschappen, ze kookt en belt voor een wandeling. Voor mij is 
het een gouden buur’, aldus Lineke. 

 
Roos van Gelderen zei in haar korte toespraak dat Burendag zichtbaar maakt 

wat anders onzichtbaar is, en dat dat zeker ook geldt voor deze prijs voor de 

‘Gouden Buur van Zuid-Holland’. Uit de 300 inzendingen is Betty gekozen als 
meest aansprekende voorbeeld van de grote waarde van zorg en ondersteuning 

door mensen vlakbij.  
 

De voorspelbare reactie van Betty:  
 

‘Het had niet gehoeven.’ 
 

Gefeliciteerd!  
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Het Nieuwe Nieuweroord 
Christiaan van Minnen 

 
Na jaren waarin er sprake was van een nieuw bouwplan op de plek van de 

zusterflat is er in het afgelopen jaar een heleboel gebeurd. De zusterflat staat 
niet meer en er is een ontwikkelaar geselecteerd met een bijzonder plan, waar 

bewoners uit de omliggende wijken intensiever bij betrokken zijn geweest dan 
ooit tevoren. Het uitvoeringsbesluit in de Raad was een hamerstuk, omgeven 

met loftuitingen over en weer, ook namens de buurten. Maar behalve 
constructief blijven we beslist ook kritisch, waar nodig. 

 

 
 
Op 4 maart 2015 belegde de gemeente een bewonersbijeenkomst in het 

Revalidatiecentrum. In de agenda stond te lezen: 
 

Naast de werkgroep Nieuweroord, waarmee de gemeente structureel blijft 
overleggen, zoeken we omwonenden voor een speciaal op te richten denktank 

om tot aan de zomer 1 à 2 bijeenkomsten bij te wonen en mee te denken over 
de uitwerking van de uitgangspunten en ambities en het opstellen van de 

selectiecriteria. Op de bewonersavond zullen wij u hier meer over vertellen. 
 

De Werkgroep, o.a. samengesteld uit de drie omliggende wijken en met een 
mandaat namens de wijkverenigingen, was al veel langer een krachtige factor 

in het overleg met de gemeente. Diverse plannen met desastreuze gevolgen 
voor het Bos van Bosman zijn in het verleden vooral door hun inspanningen 

geblokkeerd. De verbreding van het klankbord van gemeentezijde wekte in 

eerste instantie dan ook enig wantrouwen. Zou dit 'verdeel en heers' zijn? 
 

Bescherming van het Bos 
De avond verliep af en toe wat roerig, herinner ik mij. Aan het eind ervan heb 

ik mij aangemeld voor die denktank. De '1 à 2 bijeenkomsten' werden er veel 
en veel meer. Aan het begin werd ons gevraagd met een selectie van 

aangeboden en eigen plaatjes een moodboard te maken, waarin we konden 
aangeven wat we voor het Bos en het gebouw belangrijk vonden.  
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Behalve met de gemeente besloten we ook in eigen kring en met de Werkgroep 

Nieuweroord goed te blijven overleggen. Onze missie: bescherming van het Bos 
van Bosman. Belangrijke eerste mijlpaal was de vaststelling door de 

gemeenteraad van het Kaderbesluit. Daarbij was sprake van de mogelijkheid 
de oude tennisbaan te bebouwen – iets dat wij unaniem onwenselijk vonden. 

Een intensieve lobby bij de raadsleden leidde tot een aantal moties, waarin o.a. 
werd uitgesproken dat de ecologie van het Bos zoveel mogelijk beschermd moet 

worden en dat de tennisbaan bij voorkeur onbebouwd moet blijven. 
 

Ambitiedocument 
Een volgend ijkpunt was de opstelling van 

het Ambitiedocument, waarin de te 
selecteren ontwikkelaars de richtlijnen 

konden vinden voor hun plannen. Wij 
hebben zowel bijgedragen aan een 

gezamenlijke tekst met de gemeente, als 

een eigen advies daarop gegeven waarin op 
bepaalde punten van de gemeentelijke lijn 

werd afgeweken. We waren het bijvoorbeeld 
eens over de eis van een verdiepte 

parkeergelegenheid, maar wilden – anders 
dan de gemeente – volstrekt geen 

bebouwing op de tennisbaan en geen 
voetpad dicht op de ecologisch belangrijke 

oever aan de noordkant van de vijver.  
 

Om bebouwing van de tennisbaan zo 
onwaarschijnlijk mogelijk te maken, hebben 

we bij de gemeente gedaan gekregen dat de 
halfronde vorm van de oprijlaan mocht 

worden gevolgd, waarmee twee extra 

'puntjes' gebied werden toegevoegd aan de bouwvlek. Een ander succesje 
betrof de hoogte van de bebouwing. Wij wensten een beperking daarvan tot 

onder de boomhoogte aan de flanken. Alleen in het midden was een 
hoogteaccent wat ons betreft nog toegestaan. 

 
Kiezen van een plan 

Nadat de 19 plannen waren ontvangen, werden wij betrokken bij de nadere 
selectie van de laatste drie die waren overgebleven na de toetsing door de 

gemeente aan de financiële eisen en een eerste voorselectie. Onze rol betrof 
de nadere beoordeling van twee aspecten: ruimtelijke kwaliteit en de inrichting 

van de participatie. Voor het eerste konden we aan de gang met tekeningen, 
plattegronden, impressies en beschrijvingen. Participatie was meer een kwestie 

van verklaarde intenties en zo goed mogelijk omschreven toezeggingen. 
 

Er kwam een extra bijeenkomst, waarbij alle drie de partijen hun plannen 

toelichtten en door ons aan de tand konden worden gevoeld. Dat waren goede 
en nuttige sessies, voor ons, maar ook voor hen. Op basis van alle feedback 

mochten zij hun plannen nader aanscherpen. Aan de hand van scoringscriteria 
werden wij verondersteld tot een gezamenlijk eindoordeel te komen. Dat bleek 

ondoenlijk. Er was één plan dat wij unaniem minder vonden, maar de overige 
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twee hadden elk hun voors en tegens. Er kwam een bespreking waarin het er 

stevig aan toe ging. Begrijpelijk, want we hadden allemaal al veel geïnvesteerd 
in het proces. 

 
Tegelijk bedachten wij dat het eigenlijk heel onhandig zou zijn één van de twee 

plannen van onze voorkeur te kiezen ten koste van het andere. Het leek ons 
juist van groot belang met beide plannen in contact te blijven. Daarom hebben 

wij een document gemaakt met alle zorg- en aandachtspunten bij elk plan, 
mocht het tot uitvoering komen – ook als aanzet voor de participatie in de 

verdere ontwikkel- en bouwfase. Dit document hebben we bij de gemeente op 
tafel gelegd en toegelicht. 

 
Uiteindelijk koos de gemeente voor het plan van de combinatie ABC. 

Bijzonderheid daarin is vooral het terugbouwen van het landhuis uit de jaren 
20, aangevuld met modernere bebouwing tot aan de flanken, in een enkel, 

verbonden gebouw. Het plan laat de tennisbaan onbebouwd en volgt de 

oprijlaan. De bebouwing komt nergens boven de bomen uit.  
 

In het verdere participatieproces zullen we blijven werken aan het hoofddoel: 
een beschermd Bos van Bosman en een gebouw dat daarmee in harmonie is. 

Overigens is die participatie weer opnieuw open voor wie er uit de wijk ook 
maar wil meedoen. De gemeente Leiden heeft op de website een aantal pagina’s 

ingericht: 
 

https://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/nieuweroord/ 
waarop ook contactgegevens zijn te vinden. 

 

 

  

https://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/nieuweroord/


12 

Aardappels aan Bomen 
Els de Hullu 
 

Nanko van Kampen uit de 

Leeuwerikstraat is zowel tuinier op 
het Zonneveld als IVNer. Bovendien is 

hij actief als vrijwilliger bij het Milieu 
Educatie Centrum (MEC) Oegstgeest. 

In dat kader neemt hij klassen van de 
basisschool soms mee voor een lesje volkstuin. Kinderen weten namelijk niet 

van nature dat aardappels niet aan bomen groeien en 
walnoten wél, dat walnoten eerst omhuld zijn met een 

harde groene schil, en dat Oost-Indische kers eetbaar is en 
beetje raar kruidig smaakt. Dat laat hij hen allemaal zien 

en – als het van de tuiniers mag – proeven. Ze gaan ook 

langs de imker met bijen achterop de tuin. Die laat de 
kinderen zien op welke bloemen de bijen vliegen; om de 

bijen te helpen laten veel tuiniers hun ligusterheggen zelfs 
een tijdje bloeien voor extra voedsel. 

 

In het najaar is er veel te zien op de 

volkstuinen. Overdag mag iedereen, met 
of zonder kinderen, wandelen op de 

asfaltpaden en eens goed kijken naar 
hoe planten groeien; bijvoorbeeld dat de 

meeste bonen een stok nodig hebben, 
dat suikermaïs zónder net vakkundig 

door halsbandparkieten als een snackje 
afgepeld wordt en dat keukenkruiden 

zoals venkel en dille prachtige grote 
schermen maken. Sla is heel mooi als 

het doorschiet en gaat bloeien, je ziet 
dan dat het familie is van de 

paardenbloem. 
 

Dit jaar staan veel tuinen er minder mooi 
bij. Dat komt door het knudde weer met 

kou en nattigheid, gevolgd door hitte en 

droogte in augustus en september – en 
de winnaars zijn dan altijd onkruiden 

zoals winde (pispotje), heermoes en 
zevenblad. Zodra de aandacht van de 

tuinier verslapt springen die onkruiden 
de grond uit en overwoekeren de zaak.  
 

 

 

Doorgeschoten sla 

Heermoes 
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Voor kinderen is het volgens Nanko heel leerzaam om te zien dat groentes met 

best veel moeite gekweekt moeten worden en niet ‘vanzelf’ in de schappen van 
de supermarkt komen. 

 

Dit jaar was ook lastig door de 
enorme aantallen slakken, die 

vraten werkelijk alles op. Bij 
mij op de tuin werden zelfs 

aardappels en sjalotten, die 
normaal niet op hun menu 

staan, gretig geconsumeerd; 
ik denk doordat de planten 

door de regen en kou in té 
slechte conditie waren om 

vraat-afwerende stoffen te 
vormen. Er waren bovendien 

weer veel veenmollen op het 
Zonneveld, tot ieders verdriet. 

Veenmollen zijn grote krekelachtigen die als een mol onder plantjes door 

graven en hun worteltjes afknagen. Hele rijtjes sla vallen dan als dominostenen 
om. Een veenmol zien is nog niet zo makkelijk, maar soms, op warme avonden, 

zijn ze wel te horen. Ze zingen namelijk vrij melodieus laag langs de slootrand 
– dus als u denkt: ‘Hé, ik hoor een klein vogeltje langs de sloot maar ik zie ‘m 

niet’, denk dan aan de veenmol. 
 

Nanko draait met kinderen altijd wat stenen of oud hout om, om zich te 
verwonderen over wat er allemaal onder kruipt en zit. Kinderen zijn niet zo 

gauw vies van kikkers, padjes of pissebedden, ze vinden ze leuk. Zijn doel is 
om kinderen te laten ervaren en gewaar worden hoeveel natuur er is én om 

hen respect bij te brengen voor die natuur. Het liefst zou hij alle kinderen een 
plezier willen doen met een tuintje en zelf gekweekte plantjes. Hij hoopt dat 

kinderen dan ook meer respect krijgen voor onze voorouders, die niet zomaar 
naar de supermarkt konden als de oogst mislukte door nattigheid of hitte. 

 

 

  

Haagwinde Zevenblad 

Veenmol 
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Een Laatste Blik op het 
Oude Nieuweroord 

foto’s Els de Hullu & Kees van den Aarsen 
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Parkeren in de Vogelwijk 
Cees Meijer 

 
Wie had dat indertijd kunnen bedenken, toen de eerste woningen in onze wijk 

werden opgeleverd: parkeervergunningen in de Vogelwijk. De ‘geschoolde 
arbeiders’ die de eerste huizen betrokken waren waarschijnlijk al blij als zij zich 

een rijwiel konden permitteren. Als je hen toen had kunnen vertellen dat het 
verkeer in onze wijk zo zou toenemen, hadden zij waarschijnlijk vooral hun 

zorgen geuit over de enorme hoeveelheid paardenmest die dat met zich mee 
zou brengen. Nu, bijna honderd jaar later, speuren vanaf rond zeven uur ’s-

ochtends de werknemers van omliggende bedrijven zenuwachtig naar een vrije 

plek. Wat voor ons een mooie woonwijk is, is voor hen een openbare gratis 
parkeerplaats. Auto’s worden soms bijna om de hoeken van de straten 

gevouwen om toch maar ergens te kunnen parkeren. 
 

Een beetje een rare mijlpaal  
Het is een beetje een rare mijlpaal in de 

geschiedenis van onze wijk. Lagen we altijd 
een beetje in de luwte van de ‘stadse 

woelingen’, nu gaan we mee in de 
grootsteedse allure van steden die met de 

hoge bloeddruk van particulier 
gemotoriseerd vervoer te maken krijgen. En 

dat ook nog eens van buitenaf. Het is 
wennen en het kost wat geld. De 

gemeenteraad heeft een besluit genomen 

en vanaf dinsdag 1 november 2016 kan 
alleen tegen betaling worden geparkeerd in 

onze Vogelwijk.  
 

Het voert te ver om in deze Praatvogel in te 
gaan op tarieven, vergunningssoorten, 

kraskaarten enz. Daarover hebben wij begin 
augustus allemaal van de gemeente een 

brief met stappenplan in de bus gehad. 
Verder is alle informatie te vinden op de 

website van de gemeente Leiden: 
 

https://www.leiden.nl/themas/parkeren/ 
 

 

Wat blijft is het rare idee dat we nu net een gewone Leidse wijk zijn, waar de 
gemeente soms regulerend moet optreden. Maar het wordt er overdag vast 

rustiger door. Ik hoop natuurlijk wel dat het hierbij blijft en dat er straks geen 
flitspalen nodig zijn…  

 
Als Wijkcomité beloven wij jullie dat we het hele proces nauwlettend zullen 

volgen, inclusief de evaluatie.  

https://www.leiden.nl/themas/parkeren/
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Wijkfeest 2016 
Birte Kristiansen 

 
Ook dit jaar was het wijkfeest weer 

een groot succes! Hoewel het weer de 
afgelopen jaren ook altijd goed tot 

zeer goed was, was het deze keer wel 
uitzonderlijk goed, zelfs het warmste 

feest in jaren. Het wijkfeest had een 
extra feestelijk tintje omdat het dit 

jaar 90 jaar geleden is dat de eerste 

huizen in de Vogelwijk gebouwd zijn. 
Een goede aanleiding voor het 

wijkcomité om eens iets extra’s voor 
de buurt te doen: daarom waren er gratis taart, baklava en cupcakes en één 

gratis consumptie per persoon. 
 

Het wijkfeest begon dit jaar daarom ook iets eerder dan gebruikelijk, namelijk 
om 16.00 uur. Eigenlijk zelfs nog daarvoor, omdat het springkussen, dat dit 

jaar gratis ter beschikking werd gesteld door Remax, voor de kleinsten in de 
wijk al vanaf 15.00 uur toegankelijk was.  

 
In de uitnodiging was al aangekondigd dat er voor het springkussen aparte 

‘time slots’ voor verschillende leeftijden golden. Dit werkte goed want zo 
konden ook de kleine kinderen springen zonder onder de voet gelopen te 

worden. 
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En er was nog meer vermaak voor 

de kleinere kinderen: wie dat wilde 
kon prachtig geschminkt worden 

door Nina. 
 

Traditiegetrouw vond ook dit jaar om 
16.30 de Vogelwijk estafetteloop 

plaats. Het was een bont gezelschap 
aan deelnemers, de jongste 3 en de 

oudste 43. Ondanks de warmte werd 
er heel hard gerend, de snelste 

deelnemers deden het beroemde 
rondje zelfs ruim onder de minuut. 

Minouche, Pippa, Bram en Frank 
sleepten uiteindelijk de overwinning 

binnen met een tijd van 3.43.  

Maar noemenswaardig is het dat er dit jaar maar liefst drie teams een snellere 
tijd behaalden dan de winnaars van vorig jaar. Zie voor de tijden van alle 

deelnemers het overzicht verderop in dit artikel.  
 

 
 

 

 
 

Na afloop van de estafette begonnen 
langzaam de eerste standjes met eten open 

te gaan. Natuurlijk was er saté en waren er 
broodjes knakworst, want die behoren tot de 

vaste ingrediënten van het vogelwijkfeest. 
Inno en Dulcine ontfermden zich over de saté 

en Hiske en Ben over de broodjes knakworst. 
Maar naast deze traditionele kost was er dit jaar zo een grote keuze aan andere 

heerlijke gerechten dat, als deze trend doorzet, we de naam wijkfeest wellicht 

moeten gaan omdopen naar ‘ culinair spektakel Vogelwijk’. Er was couscous 
salade, pasta salade, salade niçoise, maiskolven, quiches… teveel om op te 

noemen eigenlijk en allemaal even heerlijk. De bar werd door Floris en Thomas 
bemand en zowel bij de bar als bij de verschillende standjes verliep alles zo 

soepel dat er nooit echt lange rijen ontstonden.  



19 

 

De muziek stond aan, het eten was heerlijk overal stonden groepjes 
buurtgenoten gezellig te kletsen en de kinderen speelden en renden rond. Het 

was een grote idylle. 

  

 
Tegen het einde van de avond kwamen dreigende weerlichten dichterbij, maar 

hoewel uit andere delen van het land verontrustende verhalen kwamen over 
vreselijke regen- en onweersbuien, bleven de weergoden ons tot op het laatst 

gunstig gezind en konden we aan het einde van een geslaagde avond de 
partytent en de tafels weer droog afleveren bij de speeltuin. 

 
 
Uitslag Estafette 
Rang 

     
Totaal 

1 Minouche Pippa Bram Frank 00:57 01:11 00:49 00:46 03:43 

2 Rafael Lucas Nathan Milou 00:51 00:59 01:07 01:07 04:04 

3 Diek Mila Lars Oscar 01:00 01:05 01:10 01:02 04:17 

4 Luca Nicola Tobias Bram 01:07 01:09 01:16 01:02 04:34 

5 Thomas Juna Thomas Oscar 01:14 01:09 01:07 01:05 04:35 

6 Jasper Gijs Pepijn Florian 01:09 01:09 01:10 01:15 04:43 

7 Mike Teun Carl Lily 01:10 01:24 01:22 01:25 05:21 

8 Victoria Elias Tijmen Pepijn 01:20 01:28 01:17 01:22 05:27 

9 Kuno Casper Diba Erik 01:00 01:45 01:12 02:26 06:23 
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Verslag Koffie-ochtend 15-9 
Anneke Donker 

 
De Schijf van Vijf is gebaseerd op de Richtlijnen Goede voeding van de 

Gezondheidsraad en is ontstaan na evaluatie van de wetenschappelijke 
literatuur door een groep onafhankelijke voedingswetenschappers. Er is in 

Nederland geen ander voorlichtingsmodel over voeding dat zo grondig 
onderbouwd is. Eten volgens de Schijf van Vijf is duurzaam en betaalbaar. 

 
Of je nou al heel gezond eet of mijlenver van het ideaal af zit: iedereen kan 

meteen aan de slag met de Schijf van Vijf. Het hoeft niet meteen perfect te 

zijn. Elke stap in de goede richting is goed voor je lijf. Bijvoorbeeld geen 
frisdrank meer drinken. 

 
Op de website wordt het advies na invullen van leeftijd en geslacht verder 

uitgewerkt. Met 10 voorbeelden van dagmenu’s wordt getoond hoe je elke dag 
weer wat anders op tafel kunt zetten, inclusief recepten. 

 
In de Schijf van Vijf vind je alleen producten die gezond voor je zijn. Kies elke 

dag genoeg uit elk vak en varieer. 
 

Sommige producten bevatten te veel zout, suiker of verzadigd vet, of hebben 
maar weinig vezels. Die producten staan niet in de Schijf van Vijf, maar kunnen 

per dag of week extra gegeten worden. 
 

Hieronder staan voorbeelden van extra dag- en weekkeuzes die gemaakt 

kunnen worden, maar op de website staan er veel meer. 
 

Dagkeuze (iets kleins) 
Een dagkeuze is iets kleins: Een klein koekje, een waterijsje, een stukje 

chocolade, honing voor in de yoghurt of een eetlepel tomatenketchup. Grote 
eters, zoals tieners in de groei, kunnen maximaal 5 porties erbij nemen. Minder 

grote eters gaan uit van maximaal 3 tot 4 porties. Kinderen jonger dan 4 jaar 
hebben weinig ruimte voor dagkeuzes. Geef een jong kind eventueel een 

dagkeuze als beleg op brood, maar liever niet als tussendoortje. 
 

Weekkeuze (iets groters) 
Een weekkeuze is wat groter: Een croissant, een stuk taart, een zakje chips, 

een glas frisdrank, een diepvriespizza of een bakje gezoete ontbijtgranen. Deze 
keuzes passen er elke week bij, maar kies in totaal niet meer dan 3 porties per 

week. Hou het klein en eet niet te vaak hetzelfde. Kinderen jonger dan 4 jaar 

hebben geen ruimte voor weekkeuzes. 
 

Zie voor meer informatie www.voedingscentrum.nl 
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Hofjes 
Theo Gijzenij 

Hofjes; wat zijn het? 

Wie hebben ze gesticht en waarom? 

Voor wie waren ze bestemd? 

Ons Leiden heeft nog 35 hofjes. Een beetje afhankelijk van hoe je er naar kijkt 

heeft Leiden dan wel Amsterdam de meeste hofjes, gevolgd door Groningen en 
Haarlem. Haarlem heeft de eer het oudste hofje van heel Nederland te hebben: 

de Bakenesser Kamer uit 1395. We zien aan het woordje ‘kamer’ dat de uitgang 

niet noodzakelijkerwijze ‘hofje’ hoeft te zijn. In het noorden van Nederland 
komt het woord ‘hofje’ eigenlijk helemaal niet voor. Daar is de benaming 

‘gasthuis’ in gebruik, maar die gasthuizen zijn dus wel helemaal vergelijkbaar 
met onze ‘hofjes’. Sterker nog, in de Leidse Lijst is opgenomen als hofje: het 

Elizabeth Gasthuis. Dat is als een vroeg ziekenhuis gesticht in 1428, is als hofje 
gaan fungeren van 1623 tot 1736, en is daarna verbouwd tot een aantal 

‘proveniershuisjes’. (Je kocht je daar voor een eenmalige som geld in, voor 
bewoning en verzorging e.d.) De eerste provenier was er overigens al vanaf 

1471. In 1736 werd de bestemming van het Elizabeth Gasthuis weer veranderd 
van een hofje in een (zieken)verzorgende instelling door de bouw van zes 

provenierswoningen – we noemen het daarom ook wel ‘hof van zessen’– en in 
1738 werden er nog eens tien stuks bijgebouwd. Ook nu is het nog – 

gedeeltelijk – een instelling voor zieken, maar er is ook gewone bewoning. 
 

Hofjes voor en na de Reformatica 
We kunnen de hofjes eigenlijk in twee categorieën indelen: de hofjes, gesticht 

vóór de Reformatie (circa tien) en de hofjes, gesticht ná de Reformatie. Het 

verschil is niet alleen te zien aan het stichtingsjaar, maar ook aan de naam van 
het hofje. De oudste hofjes verwijzen allemaal naar een persoon of een plaats 

uit de bijbel. Zo hebben we in Leiden bijvoorbeeld het Jerusalemhofje (het 
oudste hofje) uit 1467, het St. Janshofje uit 1504 (Johannes de Doper) en het 

Bethaniën- of Emmaüshofje uit 1563. De hofjes die gesticht zijn ná de 
Reformatie dragen in beginsel (mede) de naam van de stichter: Jan Pesijn, 

Pieter Loridan en Samuel de Zee. 
 

Wie hebben ze gesticht en waarom? Hofjes zijn gesticht door welgestelden ten 
gunste van hetzij de arme mensen, hetzij een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld 

ten gunste van weduwen van verdronken vissers. Er was er ook één ten gunste 
van weduwen van dominees, en één voor alleenstaande vrouwen van boven de 

55 en die nooit getrouwd waren geweest. Voor echtparen was er bijvoorbeeld 
het Groot Sionshof. (Zie verderop.) Bijna alle hofjes bestonden oorspronkelijk 

uit twaalf of dertien woningen. Het getal twaalf verwijst naar de twaalf 

apostelen, en bij dertien telde men Jezus ook mee. Maar er was ook een 
uitzondering: het Klein Sionshof, met maar vier huisjes. (Zie verderop.) 

Alle stichters waren zeer vrome mensen, die het beste voor hadden met 
bijvoorbeeld de armen. Zo stichtte Wouter IJsbrandszoon, na terugkeer van 

zijn pelgrimstocht naar het Heilige Land, het Jerusalemhofje. Het 
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Jerusalemhofje had een kapel met altaar. Het altaar is verwoest door de 

beeldenstormers. De ‘lege’ kapel is nog een tijd verhuurd geweest voor opslag 
van onder andere hooi, houtwerk en dergelijke – eigenlijk een kapel totaal 

onwaardig – waarna het is afgebroken in 1887. Agatha van Alkemade, de 
stichtster van het Bethaniënhofje, maakte het met de vroomheid wel een beetje 

bont, door in haar testament letterlijk op te nemen, dat zij vond dat God haar 
na de stichting wel verplicht was om haar in de hemel op te nemen na haar 

overlijden. (Je moet maar durven.) 
 

“Preuven” en reglementen van verschillende hofjes 
De bewoning van een hofje was gratis en levenslang. Alle bewoners kregen ook 

‘preuven’ voor dagelijkse behoeften (bijvoorbeeld turf, bier (water was niet te 
drinken), brood e.d.) en in de meeste hofjes een extra kerstpreuven, 

bijvoorbeeld jaarlijks een hemd of een paar schoenen. Het in stand houden van 
een hofje werd meestal gefinancierd uit pachtopbrengsten. Pacht is gelijk aan 

huur, maar dan voor onbebouwde grond. Zo is het Stevenshofje aan de 

Haarlemmerstraat qua eigenaarschap gerelateerd aan de huidige wijk 
(voormalige polder) de Stevenshof. 

 
Elk hofje had z’n eigen reglement. Die reglementen waren vaak niet misselijk. 

Je kon als bewoner zonder vorm van proces uit het hofje worden verwijderd bij 
‘slecht gedrag’, bijvoorbeeld kijven, vloeken, ruzie maken, bedelen, 

dronkenschap; u snapt het, een hele lijst. Een kleine greep uit de wat ludiekere 
huisregels: In het Pieter Loridaanshofje (genoemd naar een Waalse 

emigrant/asielzoeker) op de Oude Varkenmarkt kregen alle bewoners elke 
vrijdagmiddag een pint bier in een 30 cl glas. Als één of meer van de regenten 

toevallig ook aanwezig waren, dronken die mee, maar wel uit een 50 cl. glas. 
Verschil moest er zijn. 

 
Het Eva van Hoogeveenshofje is genoemd naar een zeer kuise dame, maagd, 

rijk, vroom en ongehuwd. Haar in 1654 gestichte twaalf hofjeswoningen waren 

niet alleen bestemd voor ongehuwden en nooit gehuwd geweest zijnde vrouwen 
van boven de 55 jaren, maar er was ook verordend dat de bewoonsters zich 

minstens één maal per maand moesten wassen met water en zeep. Ik heb niet 
terug kunnen vinden wie dat moest/mocht controleren. In die oudste hofjes 

moesten de bewoners verplicht op vrijdag de mis bijwonen en bidden voor het 
zielenheil van de stichter(s), o.a. de eerder genoemde Agatha van Alkemade. 

Zij gaf elke week twaalf muntjes aan de pastoor, die deze vervolgens ná de 
vrijdag mis aan de bewoners uitreikte. Dat muntje wisselde je vervolgens in 

voor je wekelijkse preuven. Als je een keer niet ter kerke was geweest wegens 
ziekte had je geen muntje, en dus voor de komende week ook geen preuven. 

Buren mochten het niet voor een keertje overnemen. Dan maar bedelen? Als 
je daarop werd betrapt moest je het hofje uit, want bedelen was natuurlijk 

uitdrukkelijk verboden, en de pastoor wist donders goed wie van zijn ‘kudde’ 
niet ter kerke was geweest. Ook Waalse poorters, Hugenoten en andere 

vluchtelingen (mede door deze ‘asielzoekers’ hadden we in de 17e eeuw onze 

‘Gouden Eeuw’) stichtten een aantal hofjes. Zij wezen meestal de leden van de 
Waalse kerkenraad aan als beheerders/regenten. Zelfs nu geldt dat nog. Een 

enkel hofje werd gerund door particuliere bestuurders (in het begin meestal 
nazaten van de stichter) en een enkele staat onder toezicht van de gemeente 

Leiden. 
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Regels, het Groot Sionshof, het Klein Sionshofje en het van 
Brouckhovenhofje 

Een bizarre situatie vind ikzelf de regels in het Groot Sionshof (1480). Dit hof 
was bestemd voor echtparen, dus niet voor alleenstaanden. Kwam de vrouw te 

overlijden dan kon de man gewoon blijven, maar hij mocht niet hertrouwen, 
laat staan samenwonen. (Een ‘latrelatie’ zou een prima oplossing zijn geweest 

als dat toen had bestaan.) Kwam echter de man te overlijden dan moest de 
vrouw het hofje verlaten, en wel meestal binnen 48 uur. Ze mocht alleen wat 

lijfgoed meenemen. Het Groot Sionshof was gevestigd aan wat nu de 
Papengracht heet. Later kregen ze als buurman het hofje van burgemeester 

van Brouckhoven (1631). In 1668 is het Groot Sionshof ‘verplaatst’ naar de 
Sionsteeg, voorheen de St. Jozefsteeg geheten, achter de huidige 

Haarlemmerstraat. Voor het Jerusalemhofje gold eenzelfde vertrekregel. Aan 
de achterkant van het van Brouckhovenhofje aan de Papengracht (raar dat deze 

toch typisch Roomse naam mocht blijven bestaan na de Beeldenstormers) 

bouwde Emerentia Bannings, de vrouw van burgemeester van Brouckhoven, 
samen met een bakker het Klein Sionshofje (1641), dat slechts uit vier huisjes 

bestond, speciaal gesticht voor die weduwen uit het Groot Sionshof. Een 
voorbeeld van preuven in het Klein Sionshof: 8 florijnen per jaar voor boter, 6 

duiten per week voor turf enzovoort. 
 

In beginsel verviel de inboedel bij overlijden aan het hofje. Door verkoop had 
het hofje weer wat meer inkomsten. Het volgende kon namelijk voorkomen: 

Stel de bewoner van hofje nr. 1 is overleden. Zijn keukenspullen worden 
verkocht aan de bewoner van hofje nr. 4 voor 2 florijnen. Die overlijdt 

bijvoorbeeld vier maanden later, en het hofje verkoopt het vervolgens aan de 
bewoner van nr. 7. Omdat dat natuurlijk ook een ouder iemand is komen die 

keukenspullen vrij snel weer in de verkoop. Wellicht gekocht door de nieuwe 
bewoner van hofje nr. 1. Steeds voor twee florijnen. Da’s pas handel. 

 

Het hofje van de Groeneveldstichting 
Een leuk verhaal is ook dat van het hofje van de Groeneveldstichting (1882) 

aan de Oude Vest, de buurman van ons aller schouwburg. Onze schouwburg, 
de oudste van Nederland (1705), wil al decennialang uitbreiden, want al is onze 

schouwburg begenadigd met de beste akoestiek, hij biedt maar plaats aan 541 
personen, en dat is eigenlijk te weinig. Maar uitbreiding was en is niet mogelijk 

omdat de Groeneveldstichting er tegenaan zat/zit. Op het terrein van de 
Groeneveldstichting staat één van de drie oudste bomen van Leiden , en die 

boom is een monument. Jammer 
voor de schouwburg dus. De 

bewoners van het hofje moeten 
de boom minutieus onderhouden, 

op straffe van een fikse boete. 
Het hofje is gesticht voor 

predikantsweduwen, en telde 

acht woningen. Twaalf of dertien 
stuks was toen al geen besliste 

must meer. 
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Het Tevelingshofje , het Justus CarelhuisOok een apart hofje is het 

Tevelingshofje (1655) aan de gedempte 4e Binnenvestgracht . Dat hofje is, 
vanwege het terrein, licht ruitvormig gebouwd. Die scheefheid zie je ook nu 

nog terug in de poort, de vestibule, de pomp, en zelfs in de vloertegels. Ons 
jongste hofje is het Justus Carelhuis (1936) in de Witte Rozenstraat, van de 

twee broers Pape. Dit hofje ligt dus buiten de singels.  
 

Het Samuel de Zee’s hofje 
Een heel apart hofje is het Samuel de Zee’s hofje aan de Doezastraat, uit 1723. 

Samuel was van origine een Franse Hugenoot, die Samuel de la Mer heette. 
Maar hier aangekomen zei hij: Ik heb nu alle schepen achter mij verbrand, dus 

is mij achternaam vanaf nu veranderd in ‘de Zee’. Als je vanaf de Doezastraat 
de poort binnengaat moet je na een aantal meter kiezen: rechtdoor het hofje 

in of linksaf door een tweede poort met daarachter weer een aantal 
hofjeswoningen. Het lijkt dus op twee verheelde hofjes. In beginsel was dit 

hofje bestemd voor verarmde familieleden. Samuel heeft boven beide poorten 

prachtige teksten laten aanbrengen die ik u niet wil onthouden. Boven de poort 
aan de Doezastraat staat:  

 
Geeft God alleen de eer voor goede dognie rijke neven ende nigten deed Samuel 

de Zee dit bij sijn leven stigten.  
 

En boven de tweede poort staat:  
 

Dus was mijn sin: een yder praat na 
syn begrip-maer soo t niet staat tot 

uw genoegen blyft dan buyten k kan 
met myn poort uw mond niet sluyten.  

 
Zeker de tekst op de tweede poort 

geeft veel stof tot nadenken. 

Blijkbaar waren er een aantal neven 
en nichten niet tevreden met de 

hofjeswoningen, wellicht te klein, te 
weinig comfort. Dat ondankbare blijkt 

eruit. 
 

Het mooiste hofje, het Anna 
Aalmoeshuis, is al aan de orde 

gekomen in een eerdere Praatvogel, 
in het 2e deel over de St. 

Prancas/Hooglandse kerk. 
 

Als u dit alles over onze hofjes goed 
op u hebt laten inwerken, zijn dit dan 

echt zulke ‘sociale’ instellingen? Ik 

vind van wel, maar met toch de nodige beperkingen. Maar goed dat een aantal 
ervan voor ons behouden zijn door verkoop aan de Stichting Leidse 

Studentenhuisvesting. Daar zijn ze er natuurlijk dolblij mee.  
 

Veel hofjes zijn te bezichtigen: gewoon naar binnen lopen. (Wel stil zijn hoor.)  
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Wist u dat... 
 

 bewoners en bedrijven in de Vogelwijk gewend zijn aan vrij parkeren, 
maar dat per 1 november voor het parkeren van iedere auto in onze wijk 

moet worden betaald? 
 

 we in Nederland per persoon gemiddeld 512 kilo afval hebben, waarvan 
de helft wordt gescheiden? 

 
 de vraag naar grondstoffen (biomassa, fossiele energie en materialen) in 

2050 zal zijn opgelopen tot 130 miljard ton? En dat dat viermaal zoveel 
is als de aarde kan leveren? 

 
 het Indiase parlement een historische wet heeft goedgekeurd die 

moeders recht geeft op 26 weken betaald verlof, in plaats van de huidige 
12 weken? Maar dat een heel groot deel van de Indiase vrouwen buiten 

de boot valt, omdat zij werken als contractarbeider, boerin, 

gelegenheidsarbeider, zelfstandige of huisvrouw? 
 

 Noorwegen 44 weken moederschapsverlof heeft en Canada zelfs 50 
weken?  

 
 de helft van het aantal calorieën dat wij binnenkrijgen afkomstig is van 

meel, mais en rijst? 
 

 tapijtenfabrikant Interface visnetten hergebruikt voor de productie van 
tapijten? 

 
 één reep Snickers 250 calorieën geeft aan het lichaam?  

 
 we op 250 calorieën makkelijk een uur kunnen wandelen? 

 

 vrouwen gemiddeld vijf keer zo snel kunnen lezen als mannen? 
 

 mannen zes maal vaker worden getroffen door bliksem dan vrouwen? 
 

 een onderzoek onder 1100 kinderen heeft aangetoond dat bijna 60% van 
de kinderen minder vlees zou willen eten? (Bron: NCDO. Zie ook: 

www.samsam.net) 
 

 je door te vaak haren te wassen de talgproductie stimuleert waardoor het 
haar sneller vet wordt? 

 
 minder haar wassen een rustpauze voor je haar betekent, omdat de 

meeste shampoos (ook ‘natuurlijke’ shampoos) veel chemicaliën 
bevatten die slecht zijn voor je haar? 

 

 17% van de Nederlanders 1-2 keer per week onder de douche staat? 30% 
doet dat 3-4 keer per week, 20% doucht 5-6 keer per week. 

http://www.samsam.net/
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 33% van alle Nederlanders 7 keer of vaker (!) per week gaat douchen?  

 
 u appels, in vier parten en zonder klokhuis, in de oven kunt laten drogen 

en zo langer kunt bewaren? 
 

 een oudere kat meer haren verliest? 
 

 65% van de mensen wel eens op zondag de (supermarkt) boodschappen 
doet? 

 
 Leiden een nieuw studentencomplex met 216 kamers erbij heeft, aan de 

Langebrug? Daar stonden ooit de St. Petruskerk en nadien de panden van 
de Sociale Dienst en de brandweer. 

 
 de stad Leiden dit jaar 122.600 inwoners telt? 

 

 Leiden zal groeien naar 136.900 inwoners in 2030? De grootste groei 
komt op naam van de 75-plussers; nu telt Leiden er 7000, in 2030 wonen 

er 12.500 75-plussers (en in 2040 zelfs 16.500) (Regionale prognose, 
beraamd door PBL en CBS.) 

 
 men nu in Leiden T. rexbier kan kopen? 

 
 Theater Ins Blau een nieuwe, grote foyer heeft? En dat er ook nieuwe, 

energiezuinige Ledlampen en andere energiebesparende maatregelen in 
gebruik zijn genomen? 

 
 bijna 1 miljard mensen geen schoon drinkwater hebben en dat het bij ons 

gewoon uit de kraan komt? 
 

 Google een modulaire telefoon ontwikkelt zodat het makkelijker zal zijn 

om onderdelen te vervangen en om te upgraden? 
 

 de kweepeer het symbool is van de eeuwige liefde? Dat dit de ‘gouden 
appel’ was die Aphrodite ontving van Paris? 

 
 volkstuinen ruim een eeuw geleden zijn ontstaan uit de 

arbeidersbeweging? Want de arbeider moest als aanvulling op zijn karig 
loon zijn eigen voedsel kunnen verbouwen; daarnaast was het buiten 

werken goed voor zijn gezondheid en hield dat hem tevens af van de 
drank. 

 
 als de kraaien krassen, er regen op komst is? 

 
 bananen tryptofaan bevatten waardoor we ons lekker voelen en beter 

slapen?  

 
 een avondwandeling en een warm bad het inslapen bevorderen? 
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Agenda 

 

 16 oktober  Zondagmatinee, De Paulus, 16:00 
 19 oktober  Opruimactie Bos van Bosman, 10:00 – 12:30 

 11 november Sint Maarten, 17:00 
 12 november Lustrumconcert Vogel Vocaal, De Paulus, 15:00 

 20 november Zondagmatinee, De Paulus, 16:00 
 1 december  Sinterklaas in de Speeltuin, 14:00 tot 16:00 

 5 december  Deadline kopij Praatvogel 
 

 Elke 3e donderdag van de maand Vogelnetwerkcafé, 10:30 – 12:00 
 

Praatvogel Poëzie 
 

Dank aan alle VOGELRIDDERS 

 

Voor het energievretende gevecht 

Dat nu bijna is beslecht 

 

Ik doe nu een kort verslag 

Van een jarenlange uitputtingsslag 

 

Wist u, dat de Vogelwijk beschikt over 

een Participatiegroep en een Denktank? 

 

Ja, die tank was onmisbaar voor behoud 

van ons groen 

En moest daarvoor vele veldslagen doen 

 

Eén van deze vechtersbazen is Ruud 

Stam 

Tijdens de maandelijkse koffieochtend 

deed hij ons verslag daarvan 

 

Over de langdurige strijd voor behoud 

van wat hier vroeger is aangeplant en 

gebouwd 

 

 

Voor een nieuw Nieuweroord 

Waar de natuur niet wordt verstoord 

 

Zelfs Bosman zaliger zou tevreden zijn 

Met alle belanghebbenden eindelijk op 

één lijn 

 

En zijn straks herrezen landhuis 

Al is het er nog lang niet pluis 

 

Deze Vogelridders braken een lans 

Voor nieuwbouw en natuur in balans 

 

Ruud en alle strijdende mensen 

Jullie vervulden onze wensen 

 

Jullie verdienen een lintje 

Met een eeuwig groen tintje 

 

Een dankwoord wil ik kwijt  

Voor jullie hardnekkige strijd 

 

Verwonder je en bewonder 

Dan beleef je altijd een wonder(tje). 

 

Gabriëlle Walter 

 


