
 
Beste wijkbewoners, 
 
Zaterdag 31 augustus hadden we ons jaarlijkse wijkfeest. Het was een geweldige dag, in een 
gemoedelijke sfeer, waarbij jong en oud hebben bijgedragen aan de feestvreugde. Ieder 
huishouden nam wat eten mee, en dat leverde zoals elk jaar weer een mooie verzameling van 
smaken op. En bij het opruimen van het grasveld een bonte verzameling van schalen, borden 
en bestek die waren achtergebleven. Alles is afgewassen door, en kan worden opgehaald bij 
Gradus en Hebbien Jacobs (Kruislaan 4). 
 
Sint-Maarten : 11 november 
Op maandag 11 november vieren we weer Sint-Maarten. Zet een lichtje aan de straat of in je 
raam als de kinderen welkom zijn voor een liedje en wat lekkers. Van 18:00-19:30 uur staan 
we met een tafel op de hoek Middellaan – Koppellaan, met vuurkorven voor gezelligheid en 
warmte. Er is warme chocolademelk en glühwein en ook bij ons kunnen de kinderen zingen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen en van het licht, de kinderen en elkaar 
te genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week van de veiligheid 
In week 41 (7 tot 13 oktober) stond veiligheid centraal. Want, met het invallen van de 
donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. In heel Nederland hebben er 
ongeveer 400 activiteiten plaatsgevonden, waaronder een Whatsapp buurtpreventieavond 
georganiseerd door de gemeente de Bilt. De workshops en uitwisseling van ervaringen 
kunnen we voor volgend jaar van harte aanbevelen, bekijk de aankondiging en het 
programma op www.deweekvandeveiligheid.nl 
 
 
Onderhoud groenstrook : zaterdag 2 november 
Zaterdag 2 november gaan we weer onderhoud plegen aan het natuurpad. Gezamenlijk doen 
we een ronde in de groenstrook, vooral bramen en struiken snoeien en klaarmaken voor de 
winter. Het zou fijn zijn als er veel mensen meehelpen, vanaf 10:30 tot ongeveer 12:30 uur 
bij de ingang naast Spoorlaan 9-11. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang 

 
 

 
 St. Maarten: 11 nov 
 onderhoud groenstrook: 2 nov 
 3e Vogelgesprek: 12 nov 
 Bosje Kruislaan-Pr.Hendriklaan 

St.Maarten in de wijk 



Spelen in het bosje op het grasveld Kruislaan – Pr.Hendriklaan 
Al langere tijd wordt in het bosje op het grasveld Kruislaan – Pr.Hendriklaan met veel plezier 
gespeeld door onze kinderen. Er wordt veel geklommen maar de laatste tijd wordt steeds 
wilder in de klimboom gesprongen waardoor deze sterk achteruit is gegaan. Verder worden 
pallets en ander hout meegesleept het bosje in. En dit wordt helaas niet opgeruimd. De direct 
omwonenden willen niet iedere keer als politieagent optreden. Het wordt op prijs gesteld als 
ouders hun kinderen kunnen uitleggen wat wel en niet kan bij het spelen in het bosje en op 
het grasveld. Heel erg bedankt. 
 
 
Vogelgesprek over kindertekeningen! : dinsdag 12 november 
Onder leiding van initiatiefneemster Heleen vindt alweer het 3e vogelgesprek plaats. Ditmaal 
gaat het over kindertekeningen, door Margot Janssen:  
 
Kinderen houden van tekenen. Als ze anderhalf zijn tekenen ze al een spoor op het papier. Ze 
vertellen in hun tekening, zonder dat ze het weten, heel veel over hun ontwikkeling. Ieder 
mens volgt dezelfde stappen, en die te leren zien is leuk. Op deze avond vertel ik wat je kan 
“lezen“ in de tekening van je (klein)kind en laat ik je ook ervaren hoe leuk het is om samen 
met je (klein)kind te tekenen. Ik ben tekendocent en lerares basisschool geweest. Neemt u 
kindertekeningen mee? 
Graag tot dan, Margot Janssen 
 
Nu de boekenbond gaat verhuizen kunnen we daar niet meer terecht. Om deze reden willen 
we de vogelgesprekken bij mensen thuis laten plaatsvinden. Dit vogelgesprek wordt op 12 
november gehouden op de Spoorlaan 24 vanaf 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur. U bent van 
harte uitgendigd, laat aub even weten aan Heleen als u wenst te komen. 
 
 
Kerstboom(-borrel) : zaterdag 14 december 
Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer een kerstboom versieren voor de wijk. We verwachten 
dat zaterdag 14 december te doen. Noteer dat alvast. U kunt om 16:00 komen helpen bij het 
optuigen (bij het fietspad over de spoortunnel) onder het genot van een drankje en oliebollen. 
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey, Bert, Stacey, Tim, Tjeerd 
 
 
 

AGENDA Q4 2019 
Zaterdag 2 november Onderhoud groenstrook 11:00-13:00 uur 
Maandag 11 november Sint-Maarten 18:00-19:30 uur 
Dinsdag 12 november Vogelgesprek kindertekeningen 20:00-21:30 op Spoorlaan 24  
Zaterdag 14 december Kerstboom optuigen en borrel vanaf 16:00 uur 

 


