
 
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. Net als vorig jaar, willen we het 
versieren van de boom combineren met een borrel. Komen jullie ook? 

 De kerstboom wordt versierd op zaterdag 15 december vanaf 16.00 uur. Er 
zijn oliebollen en er is (warme) drank, voor jong en oud.  

 
We blikken hierbij graag kort terug op de wijkactiviteiten in 2018. 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. 
 
In aanvulling heeft duurzaamheid in de wijk agelopen jaar aandacht gekregen. Na de 
algemene ledenvergadering heeft BENG! een presentatie gegeven over ‘BENG! in de 
buurt’. Aansluitend hebben we een enquete gehouden of er voldoende animo bestaat 
voor huiskamerbijeenkomsten. En recentelijk hebben we de denktank duurzaamheid 
Vogelzang in het leven geroepen. Volgend jaar komen we met een eerste terugkoppeling. 
 
Vogelgesprek – NIEUWE ACTIVITEIT 
In onze mooie wijk wonen en werken leuke mensen. Mensen met interessante banen, 
werkervaring en hobby’s. Soms weet je dat van elkaar, maar vaker niet. Om meer te 
horen over wat onze wijkbewoners en –werkers bezig houdt, beginnen we in 2019 met 
een nieuwe wijkactiviteit: “Vogelgesprekken.” Lekker informeel: iemand houdt een korte 
inleiding en daarna gaan we over dat onderwerp met elkaar in gesprek. De 
Vogelgesprekken vinden plaats in het (bij)gebouw van de Boekverkopersbond. Fijn dat 
we gebruik mogen maken van deze mooie ruimte! Anne Schroën, directeur a.i. bij de 
Boekverkopersbond, zal ons in het eerste Vogelgesprek meenemen in de ontwikkelingen 
in de boekenbranche.  
 
Wat:  Vogelgesprek over ontwikkelingen in de boekenbranche 
Wanneer:  donderdag 10 januari 2019, 19.30 – (uiterlijk) 21.30 uur 
Waar:   bij de Boekverkopersbond, Prins Hendriklaan 72 
 
Graag even aanmelden bij Heleen André de la Porte, h.andredelaporte@kpnmail.nl of 06-
15073324. Vind je het leuk om tijdens een volgend Vogelgesprek te vertellen over je 
werk of hobby, dan kan je dat ook aan Heleen laten weten. 
 
Koffieochtenden 
De koffieochtenden voor de ouderen hebben een vast maandelijks ritme. Noteer voor 
2019 de volgende data: maandag 14-01, dinsdag 12-02, woensdag 13-03, maandag 15-
04, dinsdag 14-05, woensdag 12-06, maandag 15-07, dinsdag 13-08, woensdag 18-09, 
maandag 14-10, dinsdag 12-11 en woensdag 11-12. Iedereen is welkom. Aanmelden kan 
bij Heleen André de la Porte, 06-15073324. 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang 

 
 

 
Kerstborrel: 
15 december vanaf 16:00uur 
 
Vogelgesprek (NIEUW): 
10 januari om 19:30uur 
 
Contributie 



Gemeente De Bilt: Prins Hendriklaan éénrichtingsverkeer 
De gemeente heeft besloten om de proef met éénrichtinsgverkeer in de Prins Hendriklaan 
voor onbepaalde tijd uit te stellen.  
 
contributie 
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, Bert, Stacey, Tim, Tjeerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA Q4 2018 + Q1 2019 
Zaterdag 15 december Kerstboom optuigen en borrel vanaf 16:00 uur 
Donderdag 10 januari Vogelgesprek over ontwikkelingen in de boekenbranche vanaf 19:30 

uur 
  

 


