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In deze editie onder meer een: 
 
 - Terugblik op Halloween en de Sinterklaasspeurtocht  
 - Interview met de mensen achter de manege Moedig Voorwaarts 
 - Aantal aanvullingen op het boek Leiden‘sweg 
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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. 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. De auteursrichtlijnen vindt u op onze website: 
http://leiden.vogelwijk.nl 
 
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: 
4 april 2021 
 
Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie valt in te winnen bij de 
penningmeester van het Wijkcomité: penningmeester@vogelwijk.nl 
 
De Praatvogel is ook online 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 
Cees Meijer     secretaris@vogelwijk.nl 
Mark Peerdeman    markpeerdeman@hotmail.com 
 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
Voorzitter  Mark Peerdeman  markpeerdeman@hotmail.com 
Secretaris  Cees Meijer   secretaris@vogelwijk.nl  06-50262835 
Penningmeester Edward Iemenschot   penningmeester@vogelwijk.nl 06-29536107 
   Thera Stam   fam.r.d.stam@casema.nl  071-5153040 
   Dick de Vos   dickdevos@me.com   06-22247597 
   Michelle Kruijshaar  michelle.kruijshaar@outlook.com 06-44921244  
   Rosanne Snieders  rosannesnieders@gmail.com 06-22251454 
    
 
Belangrijke contactgegevens 
 Wijkagent Harold Kroep 
 0900-8844  
 harold.kroep@politie.nl 
 Buitengewoon opsporingsambtenaar Leiden Noord, Afdeling Handhaving 

Openbare Ruimte Maurits Schouwenaar 
www.leiden.nl/melding 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  
 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 
 Vogelnetwerk  
 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 
 Sociaal Wijkteam, voor zorgvragen 
 071-5164904 swtnoord@leiden.nl 
 Wijkambassadeur Energie, Yung Lie  

yunglie8@gmail.com 
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Voorwoord 
 
En toen was het jaar alweer om. Voor je ligt de laatste Praatvogel van 2021. Het was 
weer een raar jaar. Aan de ene kant moesten we het ene event na het andere afzeggen, 
aan de andere kant werd het Wijkcomité uitgebreid met enkele zeer enthousiaste 
leden, die vol energie bezig zijn met het voorbereiden en uitrollen van een heleboel 
nieuwe activiteiten voor- en door de wijk. We moesten het ook doen zonder 
nieuwjaarsborrel en zonder wijkfeest, maar daarvoor kregen we wel wat terug: een 
digitale jaarvergadering, een fantastisch griezelig Halloween-event in het bos van 
Bosman en een hele leuke Sinterklaasspeurtocht door de wijk met flink wat 
prijswinnaars. Het lijkt er dus op dat we onszelf en onze activiteiten langzamerhand 
‘coronaproof’ aan het inrichten zijn :) In deze Praatvogel vind je een 
activiteitenkalender voor het komende kwartaal. 
 
Van de Kopersvereniging Nieuweroord kregen we een fikse donatie van 500 euro. We 
zijn ongelofelijk blij met dit bedrag en willen dit graag een speciale, blijvende 
bestemming geven. In deze Praatvogel lees je daar meer over. 
 
Zoals jullie in de digitale Nieuwsbrief hebben kunnen lezen, valt wat betreft de 
komende rioolwerkzaamheden en bijkomende herinrichting van de wijk te melden dat 
het college van burgemeester en wethouders het voorstel van wethouder Ashley North 
(Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte) heeft overgenomen.  Het 
Uitvoeringsbesluit wordt in januari 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad, die vervolgens definitief beslist. In deze Praatvogel lees je een 
samenvatting van het voorstel, waarbij de Nachtegaallaan open blijft voor uitrijdend 
autoverkeer. 
 
Ongeveer in het midden van deze Praatvogel, in het Vogelwijk Energiezuinig-katern, 
vind je een enquête. Je zou VE flink helpen als je hieraan wilt meewerken. 
 
Verder bevat deze editie van de Praatvogel nog veel meer interessante en leuke 
stukken over onder meer de presentatie van het boek “Leiden’sweg” van Theo Gijzenij, 
een interview van Cees Meijer met Linda van Egmond en Jacqueline van Rijn van 
Manege Moedig Voorwaarts, en de rubriek van Dick de Vos over bosuilen in de wijk en 
het ophangen van een uilenkast. En natuurlijk nog veel meer. 
 
Tenslotte wil ik Dick de Vos heel erg hartelijk bedanken voor zijn werkzaamheden in 
het Wijkcomité. Dick heeft besloten terug te treden omdat hij het als natuurschrijver 
en bestuurslid van de Bomenbond eenvoudigweg te druk heeft. Ik wil Dick bedanken 
voor zijn enthousiaste, maar ook professionele inzet van de afgelopen jaren als 
‘ecologisch geweten’ van het comité. En ik hoop dat we nog veel mooie stukken over 
de natuur van hem mogen ontvangen voor in de Praatvogel.  
 
Alvast een fijne vakantie en tot volgend jaar 
 
Mark Peerdeman 
 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk  



6 

Mededelingen en Oproepjes 

 

Activiteiten in het Nieuwe Jaar 
 
Het Wijkcomité heeft voor het eerste kwartaal van 2022 weer een aantal activiteiten 
gepland  
 
• Dinsdag 18 januari - Spelletjesavond 
• Zondag 13 februari - Gluren bij de Buren van het Biosciencepark Park 
• Vrijdag 4 maart - Wandeling Rijnsburgerweg 
• Dinsdag 15 maart – Jaarvergadering van de stichting Wijkcomité Vogelwijk 
• Zondag 20 maart - Wijk Garage Sale 
 
In de volgende editie van de Praatvogel vind je informatie over activiteiten in het tweede 
kwartaal. 
 
Mocht je het leuk vinden om een van deze activiteiten mee te organiseren, stuur dan 
een e-mail naar secretaris@vogelwijk.nl 
 
Wijkcomité 

 

De Oudste Wijkbewoonster 
 
We hebben naar aanleiding van het artikeltje over onze wijkbewoonster Gabriëlla Walter 
veel leuke reacties gehad. Van één iemand hoorden we dat er in de wijk nog een oudere 
dame woont. We hebben inmiddels ontdekt wie dat is en zullen haar vragen of ook zij 
haar verhaal wil vertellen.  
 
En, na de dames komen natuurlijk ook de oudere heren aan de beurt. Vooropgesteld 
dat zij dat willen natuurlijk. 
 
De Redactie 

 

Vooraankondiging Jaarvergadering Wijkcomité 
 
Dinsdag 15 maart staat de eerstvolgende Jaarvergadering van het Wijkcomité gepland. 
In de jaarvergadering legt het wijkcomité verantwoording af over het gevoerde beleid 
en wordt de begroting van het aankomende jaar vastgesteld. In verband met Covid zal 
de vergadering naar alle waarschijnlijkheid digitaal plaatsvinden. We hopen dat u daarbij 
aanwezig kunt zijn. 
 
De exacte agenda en de (digitale) locatie worden op een later tijdstip gecommuniceerd. 
 
Wijkcomité 

 

mailto:secretaris@vogelwijk.nl
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Een Brokje Geschiedenis 
Gabriëlle Walter 

 
Hoe komt het toch dat het in onze wijk zo fijn wonen is? Natuurlijk omdat we 
aan alle kanten groen zien, hoewel we toch vlak bij de dichtbevolkte stad 
wonen. Maar vooral, omdat er altijd creatieve en daadkrachtige bewoners zijn, 
maar ook waren. Het lijkt mij gewenst een stukje wijkgeschiedenis door te 
geven aan de huidige generatie met een voorbeeld van zo’n actieveling in onze 
wijk. Dat was de helaas onlangs overleden Nel van der Steen. 
 
Jarenlang verzorgde zij in de 
Praatvogel als eerste de verrassende 
rubriek op de laatste bladzijde: Wist 
u dat… Ook was zij samen met wijlen 
Puck de Vink de oprichtster van de 
nog steeds florerende yogaclub. 
Vervolgens inspireerde zij de jeugd 
met de jaarlijkse opruimactie van het 
Bos van Bosman. 
Vele mensen lopen daar nu hun lunch 
al wandelend te verorberen of 
genieten bij mooi weer op het veldje. 
Wij kunnen tegenwoordig zo het bos 
in lopen, maar vroeger was daar een 
sloot, waar nu de Blauwe Vogelweg 
is. Het oude plan was om bungalows 
in het bos te plaatsen, maar gelukkig is dat niet doorgegaan en is het bos 
behouden gebleven. 
 
Jarenlang hebben Nel en haar man Wim als voorzitter van het wijkcomité zich 
ingezet. Zij ontplooiden allerlei initiatieven waar wij nu nog van genieten. Moge 
zulke vogels nog lang in onze wijk blijven zingen! 
 
Beste buurtgenoten, goed voorbeeld doet goed volgen. Laten wij dankbaar, 
trots en actief blijven voor onze fijne wijk. 
 
P.S. Ik behoor wel tot de ouderen, maar ik ben niet de alleroudste. 
 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Ik wil u danken voor het medeleven dat u getoond heeft bij het overlijden 
van mijn vrouw Nel van der Steen – de Mooij, en voor de aanwezigheid bij 
de begrafenis. 
 
Wim van der Steen 
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Collegebesluit herinrichting 

Gemeente Leiden 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 23 november 2021 
gesproken over de herinrichting van de Vogelwijk. Het voorgestelde plan voor 
deze herinrichting, gemaakt door wethouder Ashley North werd tijdens deze 
vergadering door het college overgenomen.  In januari 2022 zal de 
gemeenteraad definitief beslissen al dan niet over te gaan tot de uitvoering van 
dit plan.  
 

 
 
Vogelwijk en Raadsherenbuurt klaar voor de toekomst  
De Vogelwijk en Raadsherenbuurt krijgen een groene en klimaatadaptieve 
inrichting: De straten, stoepen en het groen worden opnieuw ingericht en 
daarmee zijn deze twee wijken klaar voor de toekomst.  
 
In een groot deel van de Vogelwijk en Raadsherenbuurt wordt het gemengd 
rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het schone hemelwater 
wordt straks via een aparte buis afgevoerd naar de sloot en alleen het vuilwater 
uit de woningen wordt gereinigd. In alle straten komt daarnaast een 
drainagesysteem om het grondwaterpeil te reguleren. Ook wordt ruimte in de 
ondergrond gereserveerd voor de aanleg van een eventueel toekomstig 
energienet.  
 
Boven de grond worden de straten, parkeerplaatsen en de stoepen 
verkeersveilig en duurzaam ingericht. In totaal komt er 1760 vierkante meter 
groen bij, waaronder dertig nieuwe bomen. Bovendien krijgen beide wijken 
parkeervakken waarin 5755 vierkante meter grasbetontegels komen te liggen. 
Deze tegels zijn waterdoorlatend en voeren bij hevige regenbuien het water 
beter af. Hierdoor dragen ze bij aan betere wateropname in de bodem.  
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Samen met de stad  
Bewoners, de wijkcomités Vogelwijk en Raadsherenbuurt en andere 
betrokkenen dachten mee tijdens diverse digitale sessies bij het maken van het 
ontwerp. Wethouder Ashley North: “Het uitvoeringsbesluit Vogelwijk en 
Raadsherenbuurt is tot stand gekomen na een intensief participatietraject. Ik 
waardeer de betrokkenheid van de wijkbewoners enorm, het vraagt soms veel 
tijd om samen met het projectteam tot een ontwerp te komen waarbij alle 
belangen zorgvuldig zijn gewogen. Door de vele gesprekken, het inzetten van 
doemee.leiden.nl en de enquêtes met varianten heeft het projectteam een 
duidelijke koers kunnen varen. Ik wil alle bewoners bedanken voor het 
veelvuldig meedenken over de toekomst van hun wijk.” 
 
Nachtegaallaan 
Honderden geïnteresseerden van zowel binnen als buiten de wijk brachten in 
juni hun stem uit op hun favoriete variant voor de inrichting van de aansluiting 
van de Nachtegaallaan op de Rijnsburgerweg (twee varianten). De uitkomst 
van deze enquête woog zwaar mee in het bepalen van de voorkeursvarianten. 
Voor de Nachtegaallaan is dit de variant met uitrijdend autoverkeer geworden. 
De gemeenteraad beslist eind januari 2022 welke variant wordt opgenomen in 
het ontwerp. De diverse varianten en de uitslag van de enquêtes staan op 
www.doemee.leiden.nl. 

 
Hergebruik van straatstenen  
De huidige straatstenen worden zo veel mogelijk hergebruikt. Zo worden de 
gebakken waaltjes uit de parkeervakken deels gebruikt voor de nieuwe 
bestrating in de Van Oldenbarneveltstraat. De overige waaltjes krijgen te zijner 
tijd een nieuwe bestemming in de binnenstad.  
 
Planning  
Het Uitvoeringsbesluit wordt in januari 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan 
de gemeenteraad. Na vaststelling staat de start uitvoering gepland voor 
september 2022. 

http://www.doemee.leiden.nl/
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Huisvesting Statushouders 
Thera Stam 

 
De wijk- en ondernemersverenigingen in Leiden, dus ook het Wijkcomité 
Vogelwijk, zijn door het Leidse College uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst op 14 oktober over het programma voor het huisvesten 
van vluchtelingen die in Leiden een nieuw bestaan op mogen bouwen, de 
zogenaamde statushouders. De gemeente heeft dit jaar een opgave voor 
plaatsing van 174 statushouders. Op dit moment wordt nog voor 45 mensen 
onderdak gezocht. Deze taakstelling, opgelegd door het Rijk, is gebaseerd op 
het aantal inwoners van Leiden. Voor 2021 betreft de taakstelling 174 en voor 
2022 154. Dit Huisvestingsprogramma Statushouders loopt van 2021-2024 en 
wordt jaarlijks geëvalueerd. 
Er wordt vaart gezet om de opvang te regelen zonder daarbij de druk voor 
andere woningzoekenden te verhogen. De gemeente heeft als doelstelling in de 
periode 2017-2030 8150 woningen bij te bouwen voor diverse doelgroepen, 
waaronder starters, ouderen en ook statushouders. Behalve de druk op de 
opvanglocaties van het COA, waardoor de huisvesting van statushouders moet 
worden versneld, is het ook lastig om passende woonruimte te vinden. Door de 
krapte op de woningmarkt en de druk op de opvanglocaties, sluit soms het 
aanbod vanuit het COA lastig aan op het aanwezige aanbod van de corporaties. 
Ook vindt huisvesting plaats in woningen van DUWO en SHJW. 
 
Alternatieve locaties 
Met het gemeentelijk programma worden antwoorden gegeven op: “Wat gaat 
de gemeente doen?”, “Hoe ziet het vervolgproces eruit?” en de vraag “Wat 
verwacht u van de gemeente en hoe wilt u graag dat de gemeente met u 
samenwerkt”. Zo wordt met partners in de stad, zoals de woningcorporaties, 
ook gekeken naar huisvesting in alternatieve locaties, zoals in kantoren en 
leegstaande gebouwen. Ook regionaal wordt de samenwerking gezocht. Verder 
zet de gemeente Leiden zich in om bij bestaande projecten te kijken of er meer 
sociale woningen kunnen worden gerealiseerd.  
In de maand november is de gemeente gestart met tijdelijke huisvesting van 
statushouders in het Stadbouwhuis en in Holiday Inn. Het betreft hier 25 
mensen die daar voor een periode van 1 à 2 jaar komen wonen bij de huidige 
bewoners, zodat sprake is van een mix van doelgroepen. Zodra locaties bekend 
zijn, start hierover de communicatie en een participatietraject met de bewoners 
en omwonenden. 
Inmiddels is op 18 november door de gemeente besloten om geen noodopvang 
te bieden. Hiervoor is namelijk op korte termijn geen passende locatie te 
beschikbaar. Wel stelt de gemeente de 3 Octoberhal beschikbaar voor 
crisisopvang (gangbaar voor maximaal 1 week), zodra er een verzoek van het 
Rijk komt.  
 
Om het draagvlak te vergroten organiseert de gemeente meer 
informatiemomenten over het programma Huisvesting Statushouders voor 
bewoners en ondernemers.  
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Bosuilen in de Wijk (vervolg) 
Dick de Vos 

 
We hebben in de wijk dus een bosuil. Na het laatste artikeltje mailden 
verschillende bewoners mij dat ze hem in of bij hun achtertuin horen. Maar 
waar broedt-ie? 
 
In elk geval niet meer in de uilenkast die in 2011 is opgehangen ter 
compensatie van de omgehakte broedboom (ik ben er nóg kwaad over). Die 
kast was helemaal vermolmd en er hebben eigenlijk ook nooit uilen in gebroed. 
Johan Kieft van De Zijl Bedrijven (DZB) deed een goed woordje voor ons bij de 
gemeente en die gaf ons vervolgens niet één, maar twee nieuwe kasten. 
 
Bosuilen broeden normaal natuurlijk in grote holle bomen, maar onze bomen 
worden al gekapt voor ze volwassen zijn. Natuurlijke nestholten zijn in de stad 
daarom net zo schaars als woonruimte in Leiden, dus zijn de uilen aangewezen 

op nestkasten. 
 
Ruud en Thera Stam en ik 
zochten, met advies van Johan 
twee nieuwe plekken en eind 
november hingen we de eerste 
op. De tweede wordt deze maand 
opgehangen. 
 
Ruud en Thera waren vroeger 
bergbeklimmers en leverden de 
klimmaterialen. Tim Spruijt had 
een goede boormachine en 
Jolanka van der Perk deed het 
eigenlijke werk. Gehesen in een 
klimgordel klom ze een meter of 
zeven de boom in. Daarna hesen 
we de boor omhoog en weer 
omlaag. De meeste tijd ging nog 
zitten in het optakelen van de 
nestkast. Daarvoor moet je eerst 
een touw over een hogere tak 
gooien waaraan de kast kon 
worden vastgemaakt. Al met al 
duurde het anderhalf uur, maar 

dan heb je ook wat. 
 
We hebben er wat houtsnippers in gedaan zodat de eieren in een gespreid bedje 
komen te liggen. En nu maar wachten tot de bosuilen de kasten ontdekken. 
Bosuilen broeden vroeg en kunnen al in januari op de eieren zitten, dus we 
wachten af.  
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Advertorial 
 

De stichting Vogelwijk Energiezuinig plaatst in iedere editie van de Praatvogel een 
advertorial. Dit is een betaalde advertentie in de vorm van een redactioneel artikel. 
Hiermee hoopt Vogelwijk Energiezuinig alle bewoners in de wijk te bereiken. Deze 
advertentie is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland. 
 

Wil je meer weten, abonneer je dan op onze digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: 
energiezuinig@vogelwijk.nl. De nieuwsbrief verschijnt circa 6x per jaar. 
Of breng eens een bezoekje aan onze website: https://energiezuinig.vogelwijk.nl. Daarin staat meer 
nieuws, vind je heel veel tips en wetenswaardigheden over de energietransitie in onze wijk en over 
energiebesparende maatregelen die je als bewoner zelf kunt nemen.  

 
Beste wijkgenoten, 

Vogelwijk Energiezuinig is nu ruim twee jaar bezig om te komen tot een 
duurzame Vogelwijk. We vonden het daarom een goed moment om met 
elkaar de stand van zaken te evalueren. Dat hebben we eind november 
gedaan met de kerngroep, bestaande uit - naast mijzelf - Gosse Jensma, Joke 
Ouwehand, Gijs Santen en Cees Meijer, samen met onze wijkambassadeur 
Yung Lie. De uitkomsten willen we graag met jullie delen. 

Allereerst hebben we kort teruggeblikt op wat we hebben gedaan en bereikt. 
Een greep uit onze activiteiten: 

• We hebben subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland en een 
mooi bedrag gekregen, waardoor we in staat waren en zijn om veel zaken 
op te pakken, wat ons anders niet was gelukt. 

• We hebben de Stichting Vogelwijk Energiezuinig opgericht en laten 
registreren bij de notaris, wat een voorwaarde was bij de 
subsidieverlening.  

• We hebben een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau 
(Greenvis) naar duurzame warmteopties in de wijk. 

• We hebben een Energiebox gekregen van de gemeente, drie 
energiecoaches opgeleid en energiebezoeken afgelegd. 

 

 

Kieren en warmtelekken opsporen? 
Het is nu weer tijd voor de warmtecamera! 

Zeker met de stijgende gasprijzen is het belangrijk 
om je gasverbruik te beperken. Er zijn vele 
manieren om energie te besparen. Vraag of één 
van onze energiecoaches langskomt voor een 
warmtescan van je huis of voor een energiebezoek 
via energiezuinig@vogelwijk.nl 
 

mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
https://energiezuinig.vogelwijk.nl/
mailto:energiezuinig@vogelwijk.nl
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• Er zijn drie buurtgroepjes gevormd: zonnepanelen, groene daken en 
hybride warmtepompen. 

• Er is veel gedaan aan communicatie: informatiebijeenkomsten, webinars, 
website, (digitale) nieuwsbrieven, flyers, social media. 

• We hebben een poging gedaan om samen met het Wijkcomité een 
VogelWIJKENERGIEmarkt te organiseren. Helaas moest deze worden 
afgeblazen in verband met de coronamaatregelen. 

• We hebben regelmatig overleg met de gemeente Leiden. We zijn inmiddels 
een serieuze gesprekspartner als het gaat om de energietransitie in de 
wijk. 

• We hebben veel werk gemaakt van een inspraakreactie op de Transitievisie 
Warmte van de gemeente.  

 
Tot zover de succes stories. Maar we hebben ook veel tijd en energie 
gestoken in onderwerpen die niet (goed) van de grond zijn gekomen.  
En – tot onze teleurstelling - bleek keer op keer, dat we niet zoveel of soms 
helemaal niets terughoorden uit de wijk.  
Daarom hebben we ons afgevraagd: doen we de dingen goed en wat zouden 
we anders kunnen doen? Dat zijn vragen, die we niet zelf kunnen 
beantwoorden, maar die we aan de jullie willen voorleggen.  
 
Daarom houden we in januari een enquête, om te horen waar jullie behoefte 
aan hebben en om te ontdekken waar we op moeten inzetten om onze huizen 
beter geschikt te maken voor de toekomst met het oog op de energietransitie 
in de Vogelwijk. 
 
We willen graag van iedereen een reactie krijgen, zodat we volgend jaar onze 
activiteiten gerichter kunnen uitvoeren. Alvast heel hartelijk dank voor jullie 
medewerking.  

 
Namens Vogelwijk Energiezuinig, 

Els de Hullu, voorzitter. 
 

  

fijne feestdagen en een  
duurzaam en energiezuinig 2022 
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Nieuweroord Schenking 
Cees Meijer 

 
Kopersvereniging Nieuweroord schenkt Bedrag aan Wijkcomité 
 
Op vrijdag 3 december overhandigde Ber Groot, voorzitter van de voormalige 
Kopersvereniging Nieuweroord symbolisch een bedrag van 500 euro aan Mark 
Peerdeman, voorzitter van de stichting Wijkcomité Vogelwijk. 
 
Op donderdag 2 september is de Kopervereniging Nieuweroord (KVN) formeel 
opgeheven. Er is nu een Vereniging van Eigenaars die de belangen van de 
appartementeneigenaars behartigt. In de algemene ledenvergadering van de 
KVN is besloten om het geld dat nog in de kas zit ten goede te laten komen aan 
activiteiten en projecten die ten dienste staan van alle bewoners van 
Nieuweroord. En omdat men blij is in de actieve en leuke Vogelwijk te wonen, 
wilde de Kopersvereniging dat bekrachtigen door de Stichting Wijkcomité 
Vogelwijk een donatie te geven van 500 euro.  
 

 

Ber Groot links en Mark Peerdeman rechts 
 
Het Wijkcomité is erg enthousiast over de donatie. Mark zegt: “We beschouwen 
het als een grote blijk van waardering voor ons werk. We willen het bedrag niet 
in de algemene middelen laten verdwijnen, maar hebben besloten het een 
speciale bestemming geven. We zijn al enige tijd bezig met fondsenwerving 
voor een (deels herschreven) boek over de Vogelwijk, dat eerder in 2010 
verscheen. Het Wijkcomité vindt het passend dat de donatie mede wordt 
aangewend voor een nieuwe versie van dat boek, waarin natuurlijk ook 
Nieuweroord aan de orde gaat komen. Er zit nog een gat in de begroting, maar 
wellicht kunnen we dat met crowdfunding dichten.” 
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Halloween ‘21 
Wijkcomité 

 
Het was een donkere herfstavond. Hier en daar 
gloeide een lampje in het Bos van Bosman. Een 
snoer van kinderen dat zich héél voorzichtig, stapje 
voor stapje, door het bos begaf, werd op veel 
plekken onverwacht opgeschrikt door spinnen, 
vogelverschrikkers, heksen, een hele enge man in 
een kliko en griezelige vleermuizen. De kinderen 
konden wormen proeven en bloed drinken. Het was 
heel erg eng. Het was Halloween in de Vogelwijk. 
Het was heel veel griezelplezier voor jong en oud.  
Brrrrr!  

 
 

 
 

Sinterklaas in de Speeltuin 
Wijkcomité 

 
 Traditiegetrouw is ook dit jaar Sinterklaas weer op bezoek 
geweest in de speeltuin. Het was zoals altijd weer een groot en 
uitbundig feest. Veel kinderen uit de wijk waren van de partij 
om te zingen en te dansen samen met de Pieten en natuurlijk 
ook een beetje voor de limonade, het strooigoed en de 
kadootjes. Natuurlijk moest er ook dit jaar weer rekening 
worden gehouden met wat afstand tot de Sint, op schoot zitten 
was er dus niet bij dit jaar. Desondanks was het weer een zéér 
geslaagd en leuk feest. 
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Succesvolle Speurtocht 
Wijkcomité 

 
De speurtocht die het Wijkcomité rondom 
Sinterklaas heeft georganiseerd, was een 
groot succes. Heel veel kinderen en ouders 
hebben gezocht naar Sinterklaashuizen, met 
letters die samen een zin vormden. 
 
En de oplossing was……..  
SINT IS IN DE VOGELWIJK!  
 
Er zijn vijftien goede oplossingen ingeleverd. 
Deze kinderen krijgen een klein cadeautje. 
Dit keer niet door de schoorsteen, maar in 
de brievenbus.  
 
We willen graag alle mensen bedanken die 
hun huis, voortuin, boom of raam hebben 
versierd met pietjes, pepernoten, 
sinterklazen, vlaggetjes, tekeningen enz. 
enz. Het waren echte Sinterklaashuizen. 
Dankzij jullie hadden we een hele leuke 
speurtocht. Hartelijk bedankt!  
 
 
 
 
 
Wie hebben de goede oplossing ingeleverd? 
Dat zijn: 
 

 

Rosanne Snieders, de initiatiefnemer 
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Moedig Voorwaarts 
Cees Meijer 

 
Iedereen heeft ze wel eens door onze wijk zien stappen, de paarden van 
manege Moedig Voorwaarts. Deze manege op de hoek van de Wassenaarseweg 
en de Nachtegaallaan biedt al sinds 1969 paardrijlessen voor valide en 
mindervalide ruiters. De vaste krachten, de zussen Linda van Egmond en 
Jacqueline van Rijn, vertellen enthousiast over hun werk op de manege.  
 
Manege Moedig Voorwaarts is ondergebracht in een 
stichting en wordt geëxploiteerd door de stichting 
Paardrijden voor Gehandicapten voor Leiden en 
Omstreken. De manege richt zich vooral op paardrijden 
voor kinderen met een beperking, maar ook valide 
ruiters kunnen er terecht. Van de circa 220 ruiters is 
ongeveer 60% mindervalide.  
Je kunt al vanaf 7 jaar met paardrijden beginnen en een 
maximum leeftijd is er niet. Er wordt iedere dag door 
gediplomeerde instructeurs lesgegeven en je kunt er 
zowel overdag als ’s avonds rijden. Er is wel een 
wachtlijst van een half jaar. Natuurlijk heeft de manage 
te maken met coronamaatregelen, maar mag gelukkig 
open zijn. 
Er staan 21 paarden in de stallen en naast Linda van 
Egmond en Dorien Treffers als instructeurs en Jacqueline 
van Rijn voor de verzorging van de paarden en hun 
verblijf, draait de manege op zo’n dertig enthousiaste vrijwilligers en stagiairs. 
Voor de doordeweekse dagen en de zondagen zijn meer vrijwilligers van harte 
welkom. Dus ga eens kijken of het wat voor jou is. 
 
Koop een paard voor die meiden 

Vanuit de kantine, waar we het gesprek hebben, 
biedt een panoramaraam uitzicht op de binnenbak. 
Daar lopen twee paarden, waarvan de stal van vers 
stro wordt voorzien. Ze kijken nieuwsgierig door het 
raam naar die vreemde man die daar met de 
manegekat Jeannetje op schoot achter de koffie zit. 
Ik ben een beetje bang voor paarden, maar vind deze 
wel sympathiek met hun trouwhartige bruine ogen.  
Linda is altijd al een paardenmeisje geweest. Zij 
woonde als kind zo’n 500 meter van een manege en 
was daar al heel jong regelmatig te vinden. Toen 
Linda 7 of 8 jaar was, werd de broer van de zussen 
ernstig ziek en hun ouders waren noodgedwongen 
heel vaak in het ziekenhuis. De manegehouder zei 
toen: ”Koop een paard voor die meiden”, wat ook 
gebeurde. Het werden uiteindelijk drie paarden en 
hun broer is gelukkig genezen. 

Jacqueline van Rijn hoeft niet naar 
de sportschool 

 
 

Linda van Egmond maakt 
van de lessen een feestje 
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Linda is nooit meer gestopt met paardrijden en is ze ook gaan trainen. Zo heeft 
ze in 2013 eens een gehandicapt dochtertje van een kennis lesgegeven, wat 
haar goed afging. Het jaar daarop werd ze gevraagd voor rijles in te vallen voor 
een instructeur die ziek was. Binnen twee weken ging het balletje rollen, ze 
kwam in dienst en is niet meer weggegaan. Ze deed vervolgens de driejarige 
opleiding voor instructeur, ook voor paardrijden met gehandicapten. Volgens 
haar zus Jacqueline maakt Linda van de rijlessen met gehandicapten een 
feestje: onder het rijden wordt er gezongen en gekkigheid gemaakt. Dan zie je 
de ruitertjes ontspannen. Linda zegt dat het paardrijden voor deze kinderen 
niet alleen erg leuk is, maar ook een therapie. Het is de beleving, maar ook de 
beweging. “Je ziet dat verkrampte spieren loskomen en dat kinderen mobieler 
en meer ontspannen worden. Dat is nog meer als er zonder zadel wordt 
gereden.” 
Jacqueline is in de manege terecht gekomen toen ze niet meer de dagelijkse 
zorg voor haar kinderen had. Eerst als vrijwilliger en later in vaste dienst. Zij is 
verantwoordelijk voor de vrijwilligers en stagiairs en voor de verzorging van de 
paarden en de stallen. “Ik heb geen sportschool nodig”, zegt ze lachend, terwijl 
ze een baal stro in een kruiwagen gooit. 
 
De ritjes buiten zijn het leukste 
De lessen binnen zijn leuk, maar 
als je het een beetje kunt, mag je 
ook buiten de manege rijden. En 
dat is natuurlijk het allermooiste.  
Op donderdag wordt er met zeven 
paarden via de Vogelwijk naar het 
Bos van Bosman gereden. “In dat 
bos zie je de kinderen echt 
genieten”, zegt Linda. Ieder paard 
en ruiter heeft dan een begeleider 
en achteraan loopt iemand met 
een vuilniszak en een stoffer en 
blik. Jacqueline heeft zelfs eens 
een hoop op de Rijnsburgerweg 
weggeveegd, die niet van de 
paarden van Moedig Voorwaarts 
kon zijn. En natuurlijk wordt ook 
de paardenpoep in het Bos van 
Bosman opgeruimd, want de 
stikstof in de poep zorgt ervoor dat 
brandnetels al te welig gaan 
tieren.  
 
 
De stichting heeft een goed 
bestuur en is actief op het gebied van sponsorwerving om het rijden voor de 
cursisten betaalbaar te houden. Want de subsidie van de gemeente van € 4,50 
per Leidse mindervalide onder de achttien per jaar, is natuurlijk niet toereikend 
om de paarden te stallen en te eten te geven. Mocht je geïnteresseerd zijn of 
iemand weten, kijk ook eens op de website van Moedig Voorwaarts  
https://www.spgleiden.nl/ 

FPaardrijden in het Bos van Bosman 

https://www.spgleiden.nl/


20 

Aanvullingen Boek: ‘Leiden’sweg’ 

Theo Gijzenij 
 
Al veel wijkbewoners hebben m’n boek inmiddels gekocht, en weten nu hopelijk 
veel meer over onze stad Leiden. Met boeken waarin zoveel feiten en weetjes 
staan komt er heel vaak onverwacht toch weer een nieuwtje boven water. Voor 
alle wijkgenoten die het boek hebben daarom hier nog een aanvulling, een 
correctie e.d., met () de bronvermelding waarin ik het heb gevonden. 
 
Hoofdstuk 12: de gasthuizen 
Op pagina 125 staat dat het Onze Lieve Vrouwegasthuis is gesticht ‘omstreeks’ 
1395. Dat woordje omstreeks mag u eruit denken/halen, het was inderdaad in 
het jaar 1395. 
Formeel zijn er inderdaad zes gasthuizen geweest, zoals ik op pagina 131 in 
mijn boek concludeer, met elk toch een beetje een eigen invalshoek. Maar, 
zeker in combinatie met het monumentale gebouw aan de Hooglandse 
Kerkgracht, vind ik dat er eigenlijk sprake was van een zevende gasthuis, het 
Heilige Geest- of Arme wees- en kinderhuis. Begonnen in twee grote panden 
op de Breestraat ter hoogte van de Papengracht verhuisde het in 1583 naar het 
toen net leegstaande onderkomen van het OLV gasthuis aan de Kerkgracht. 
Overigens is dat gebouw, wat we vroeger vaak wel aanduidden met: ‘ Kootje 
en Kaatje’, naar de twee beeldjes aan weerskanten van de hoofdingang ,het 
grootste monument van Leiden. Het pand liep aan de achterkant helemaal door 
tot aan de Burchtgracht, een water achter de Burcht, lopende van de 
Nieuwstraat tot de Oude Rijn. Na de 
demping heet dit het van der Sterrepad.  
 
De reden dat ik pleit om het weeshuis als 
zevende gasthuis mee te tellen ligt in het 
feit dat ook hier sprake was van een 
specifieke doelgroep onder dagelijkse 
leiding van een ‘binnenvader en een 
binnenmoeder’. Alleen baby’s en 
zuigelingen werden niet in het weeshuis 
opgenomen, maar daarvoor zocht en 
vond men de zogeheten: ‘ houmoeders 
of houvrouwen’.  
 
Om een indruk te geven van de hoeveelheid bewoners: rond 1770 woonden er 
327 jongens en 211 meisjes. Het weeshuis is pas in 1961,in afgeslankte vorm, 
verhuisd naar het pand: ‘ Lijsterhof’ aan de Rijnsburgerweg. Tenslotte is het 
misschien leuk om te weten dat de oudere jongens geacht werden om bij brand 
uit te rukken en net zo lang te helpen blussen tot de strijd gestreden was. De 
eerste vrijwillige brandweer? 
(bron: waar de wezen in de gevel staan) 



21 

Hoofdstuk 25: de molens 
Eén van de lezers belde mij met de vraag of 
op pagina 277 het jaartal 1979 van de 
laatste renovatie, genoemd bij molen nr. 5: 
de stadsmolen wel klopte?  
 
Ik heb het nagetrokken bij een vriend, die 
toevallig ook actief molenaar is in zowel 
Oegstgeest als in Hazerswoude. Hij kon mij 
vertellen dat in 1979 een grote renovatie 
startte die twee jaar duurde en dus eindigde 
in 1981. Het is inderdaad gebruikelijk om de 
oplever- of einddatum te vermelden en niet 
de begindatum van de werkzaamheden. Dus 
wie 1979 veranderen wil in 1981 heeft groot 
gelijk. 
 
Hoofdstuk 35: de spreekwoorden en gezegdes 
Op pagina 404, bij het spreekwoord: ‘er is maar één goeie Leienaar, dat is de 
Gijselaar’, staat dat de ‘Gijselaarsbank’ aan het begin van de Breestraat op de 
Keuizing met het Rapenburg, er pas kwam ná het afscheid van burgemeester 
de Gijselaar in 1927, een soort afscheidscadeau. Dat klopt niet. Die prachtige 
bank, overigens recent gerenoveerd, is in gebruik genomen op 23 april 1920, 
dus 7 jaar vóór het vertrek van de burgervader. Brengt dit feit het 
waarheidsgehalte van het zo kleurrijke verhaal van: ’t maatje en de 2 glazen’ 
een ietsje omhoog?  
 
De bank was overigens een ontwerp van stadsarchitect W.C. Mulder, en deze 
bank moet nog op pagina 378 worden toegevoegd aan de andere bouwkundige 
prestaties van de heer Mulder. 
(bron: Rhijnhof)  
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Wist u dat... 
 door de gevolgen van corona er een recordaantal buurconflicten in Nederland 

is geweest? 
 

 het vele thuiswerken heeft gezorgd dat mensen meer geluidsoverlast 
ondervinden dan vroeger? 
 

 bij drukkere wegen ook veel overlast is van auto’s en motoren? 
 

 er regelmatig mensen ’s nachts scheuren over de Wassenaarse- en 
Rijnburgerweg? 
 

 de zwaarste motorfiets 106 dB mag produceren? 
 
 dit overeenkomt met het geluid van een helikopter op 30 meter afstand?: 
 
 de gemeente Leiden overwogen heeft zogenaamde lawaai-flitspalen in de 

stad te plaatsen? 
 

 deze flitspalen geluidsoverlast van gemotoriseerd vervoer zouden moeten 
tegengaan? 
 

 het gemeentebestuur er toch van afziet omdat de palen onder andere 
moeilijk het waargenomen geluid kunnen koppelen aan een individueel 
motorvoertuig? 
 

 zij daarnaast vrezen dat geluidsmeters juist uitlokken dat motorrijders 
harder gaan optrekken om de meter hoog te laten uitslaan? 
 

 er met Halloween ook veel angstige kreten zijn waargenomen in het Bos van 
Bosman? 
 

 dit niet tot klachten maar tot heel veel tevreden kinderen heeft geleid? 
 

 er samen met Sint Maarten ongetwijfeld een recordaantal snoep is 
opgehaald dit jaar? 
 

 onze hersenen snoep zien als een directe energiebron en we daarom ‘lekkere 
trek’ krijgen? 
 

 een verhoogde suikerspiegel leidt tot het slechter in slaap kunnen vallen? 
 

 het eten van teveel suikerrijk snoep kan leiden tot hoofdpijn en 
vermoeidheidsklachten?  
 

 het gelukkig niet mogelijk is om verslaafd te raken aan snoep doordat wij 
na het eten van suiker insuline aanmaken? 
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 insuline de effecten van dopamine indamt waardoor we niet door willen eten? 
 

 mensen door de insuline dus ook niet te maken krijgen met 
afkickverschijnselen als ze stoppen met suiker en snoep te eten? 
 

 aangekoekte resten in een pan makkelijk kunnen worden verwijderd door 
water met waspoeder in de pan aan de kook te brengen? 
 

 dit eventueel ook kan met azijn, soda of een vaatwastablet? 
 

 een zwarte panbodem kan worden schoongemaakt door de pan een avond 
in de cola te laten staan? 
 

 de gemiddelde Nederlander met kerst een groot stuk vlees eet zoals een 
rollade, varkenshaas of een kalkoen? 
 

 daarnaast ook gourmetten en kaasfonduen populair is? 
 

 vegetarische opties bijvoorbeeld een gevulde flespompoen met rijst kan zijn, 
of een beef beet wellington met bietjes en kastanje? 
 

 het onderzoeksinstituut SRON aan de Niels Bohrweg al sinds de zomer 
operationeel is maar binnenkort officieel wordt geopend? 
 

 SRON satellietinstrumenten maakt voor onderzoek naar onder meer de 
evolutie van het heelal? 
 

 Oranjeklanten op 12 januari wellicht een blik kunnen werpen op koning 
Willem-Alexander wanneer hij daar het spreekwoordelijke lintje doorknipt? 
 

 de treinforenzen tevreden kunnen zijn met de nieuwe dienstregeling van de 
NS? 
 

 er nu elke tien minuten een intercity rijdt tussen Schiphol en Den Haag? 
 

 reizigers in de richting Utrecht in de spits ook meer opties hebben? 
 

 helaas ongeveer 1% van de Leidse reizigers door de nieuwe dienstregeling 
alsnog langer onderweg zal zijn? 
 

 het boek Leiden‘sweg van Theo Gijzenij nog kan worden besteld via 
liesem@hotmail.com? 
 

 dit voor elke Leidenaar een mooi cadeautje is voor onder de kerstboom? 
 

 de redactie u al het goede toewenst voor 2022? 
 

mailto:liesem@hotmail.com
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Agenda 

 
 18 Januari  Spelletjesavond 
 13 Februari  Gluren bij de buren 
 4 Maart  Wandeling Rijnsburgerweg 
 15 Maart  Jaarvergadering Wijkcomité Vogelwijk 
 20 Maart  Wijk Garage Sale 
 4 April  Deadline Praatvogel 
 

Heeft u burenhulp nodig? Mail naar: 
vogelnetwerk@vogelwijk.nl 

 
 

Praatvogel Poëzie 
 

 
 

Gezegend is de wijze die kent 
 

de wegen van heel het heelal 
 

En evenzo gelukkig is de dwaas 
 

die aan zijn wijsheid niet twijfelt. 
 

Maar moge een mens er niet tussen vallen, 
 

gekweld door twijfels over goed en kwaad, 
 

ontstaan door de werkingen van een brein behept, 
 

met maar een beetje kennis. 
 

 
© A.A.E. van Geer  
Vertaling van een gedicht uit het Sanskriet. Geschreven rond het jaar 1.000 door 
een onbekende auteur. 
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