
 
Beste mede-wijkbewoners, 
 
Al enkele jaren is de versierde Kerstboom bij het fietspad over de tunnel van de 
Soestdijkseweg een verlicht welkom voor onze wijk. Na de gezelligheid van St. Maarten, 
willen we het versieren van de boom combineren met een borrel. Komen jullie ook? 

 De kerstboom wordt versierd op zaterdag 16 december vanaf 16.00 uur. Er 
zijn oliebollen en er is (warme) drank, voor jong en oud.  

 
Aan het einde van het jaar, blikken we graag kort terug op de wijkactiviteiten in 2017. 
Het afgelopen jaar is er weer aandacht geweest voor alle traditionele activiteiten, zoals 
Pasen, running diner, wijkfeest en St. Maarten. Met hulp, bijval en aanwezigheid van 
jullie zijn deze allemaal succesvol geweest. 
 
De koffieochtenden voor de ouderen hebben een vast maandelijks ritme gevonden. 
Noteer voor 2018 de volgende data: maandag 08-01, dinsdag 06-02, woensdag 07-03, 
maandag 09-04, dinsdag 08-05, woensdag 06-06, maandag 09-07, dinsdag 07-08, 
woensdag 05-09, maandag 08-10, dinsdag 06-11 en woensdag 05-12. 
Iedereen is welkom. Aanmelden kan bij Heleen 06-15073324 / 030-2724823. 
 
Veiligheid in de wijk heeft grote aandacht gekregen. Na de algemene ledenvergadering 
hebben twee inspecteurs in een levendige presentatie laten zien waaraan je verdacht 
gedrag (gericht op woninginbraak) kunt herkennen. Deze raadgevingen hebben 
bijgedragen aan het succesvol gebruik van de wijk-app buurtpreventie. Verder hebben 
we bij alle toegangswegen van de wijk borden geplaatst die bezoekers attenderen op 
onze WhatsApp buurtpreventie. 
 
Het komend jaar willen we onderzoeken hoe social media verbinding in de wijk verder 
kan ondersteunen. 

 Wie wil meedenken over mogelijkheden, implementatie en beheer? Meld je bij een 
van de bestuursleden. 

 
Het is ook de tijd om aandacht te vragen voor de jaarlijkse contributie. Voor eenvoudiger 
administratie, vragen we je adres toe te voegen bij de omschrijving. Verder zouden we 
willen stimuleren om een jaarlijks automatische overschrijving op 1 januari te regelen. 

 Verzoek om EUR 10,00 over te maken naar rekening 
NL48 INGB 0008982811 t.n.v. wijkvereniging Vogelzang onder vermelding van 
het contributiejaar en je adres. 

 
Al met al hopen we er ook dit jaar aan te hebben bijgedragen dat iedereen, van jong tot 
oud, met plezier in onze wijk woont. Dat kon niet zonder jullie medewerking en steun. 
We danken jullie voor die saamhorigheid en wensen iedereen fijne feestdagen toe. 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Heleen André de la Porte, Tim Heere, Tjeerd Mijnster 
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Kerstborrel: 
16 december vanaf 16:00uur 
 
Oproep: 
denk mee over social media 
in de wijk 
 
Contributie 


