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De zomervakantie gaat volgende week van start, en we wensen allen die vakantie hebben een heerlijke tijd toe.

Wijkfeest op 31 augustus
Als iedereen weer terug is, spreken we graag met elkaar tijdens ons traditioneel wijkfeest, ditmaal op zaterdag 31
augustus. Vanaf 17:00 uur is iedereen van harte welkom op het grasveld van de Kruislaan/PrinsHendriklaan. De
gemeenschappelijke maaltijd bestaat uit een lekkere bijdrage van alle aanwezige wijkbewoners. Het maakt niet uit
wat je meeneemt, elk j baar blijkt het weer een verrassend veelzijdig menu op te leveren. De tafels en stoelen
staan klaar, maar neem zelf borden en bestek mee! De drankjes zijn gratis. Schrijf het dus alvast in de agenda!

Vogelgesprek over bijen
Dinsdagavond 11 juni vond het tweede “vogelgesprek" plaats in de gezellige ambiance van de tuin van Els Bonten
aan de Spoorlaan. Naast Els en haar man Maaico waren zes geïnteresseerde wijkbewoners aanwezig. Imker Els
testte eerst onze kennis over bijen en wespen; wist u dat er in Nederland ca 350 soorten bijen voorkomen? Na de
vele wetenswaardigheden zijn we bijenkasten gaan bekijken en de gereedschappen om de honing en de bijenwas
te winnen. Zeer bijzonder was ook het product propolis dat de honingbij maakt uit hars, bijenwas, stuifmeel en
eigen afscheidingen. Het is een antibacterieel middel, en alle broedcellen krijgen een vliesdun laagje propolis om
het broed tegen infecties te beschermen. Tenslotte liet Els ons een bijzonder opengewerkt insectenhotel zien. De
geslaagde avond werd afgesloten met een glas wijn of bier. Loop eens bij Els langs, ze vertelt graag over haar
passie en je kunt er natuurlijk honing kopen.

Running dinner
Zaterdag 29 juni was het jaarlijks running dinner waar dit jaar het recordaantal van 67 mensen aan hebben
meegedaan. Na een hartelijk ontvangst van alle deelnemers door Cratos Consulting, is in drie gangen in een
heerlijke sfeer gegeten en zijn verhalen uitgewisseld. Alle koks hebben zich weer van hun beste kant laten zien. Na
het desert was de afterborrel aangeboden door Dirk en Madelon in hun schitterend huis villa Devia. Wat is dit toch
een geweldige manier om veel wijkgenoten te ontmoeten en bij elkaar over de vloer te komen. Annette en Olga
wederom hartelijk dank voor jullie inspaningen om het running dinner te organiseren.

Spoorlaan weer blank
Op vrijdag 12 juli viel er in korte tijd heel veel regen en kwam het einde van de Spoorlaan weer blank te staan.
Bewoners hebben de straat kort moeten afsluiten want automoblisten zagen het probleem niet of vonden het
zelfs leuk om met flinke snelheid door te rijden, waardoor het water tot de drempel van de huizen werd
opgestuwd. De gemeente is geinformeerd en gevraagd naar een structurele oplossing. Maar we kunnen er zelf ook
wat aan doen door de kolken voor ons huis zelf even na te lopen op verstopping door bladeren. En als het even
kan de regenpijpen in de eigen tuin te laten afwateren zodat het riool veel minder belast wordt.

Maar voor nu, een hele mooie zomer gewenst. We zien elkaar graag op 31 augustus.

Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Stacey Vrijhof, Tim Heere en Tjeerd Mijnster.
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