Wijkvereniging Vogelzang

Wijkfeest
zaterdag 28 aug
15:00 uur

ALV

Beste mede-wijkbewoners,
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we op 28 augstus ons traditionele
wijkfeest willen vieren. Dit feest is de afgelopen jaren een gezellige start na de
vakantieperiode. En een mooi moment om met elkaar te spreken over onze wijk, om
nieuwe wijkbewoners te ontmoeten en om oude banden weer aan te halen. Vorig jaar is
het helaas niet doorgegaan en we hebben het allemaal gemist. Daarom willen we het dit
jaar heel graag door laten gaan, in welke vorm dan ook.
De locatie is ongewijzigd: het grasveld in het centrum van onze wijk, op de kruising van
de Kruislaan en de Prins Hendriklaan. Maar het is nog erg onzeker of en welke coronamaatregelen eind augustus van kracht zijn. Het wijkfeest gaat plaatsvinden tenzij de
overheid na de vakantie toch weer drastische maatregelen neemt. Maar vanwege
besmettingsgevaar zien wij voor dit jaar het eten in buffetvorm zoals we het gewend
zijn, niet zitten.
Wat gaan we dan wel doen:
We maken van het wijkfeest een middagborrel met wat
entertainment. We zijn dit programma nog aan het
samenstellen, onder andere in samenwerking met Buro
Lou. We denken hierbij bijvoorbeeld aan muziek, zang,
dans, oud-Hollandsche spelletjes en natuurlijk het
springkussen voor de kleinsten.
Iedereen is vanaf 15:00 uur welkom op het grasveld. En om
16:00 vind er een verrassend optreden plaats. De hele
middag is de bar open, zijn er statafels en staan er overal
banken en tafels. Maar voel je vrij om je eigen stoel mee te
nemen voor flexibiliteit en om afstand houden.
We hebben dit jaar dus geen volledige maaltijd, maar we
zullen wel voor wat versnaperingen zorgen. Ook zal de
ijskar van vorig jaar niet ontbreken.
We vragen om creativiteit en flexibiliteit. Maar het wijkfeest komt er, in welke vorm dan
ook. Wij hebben er nu al heel veel zin in. Graag tot dan!
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Algemene Leden Vergadering
Op 7 juli is de ALV gehouden in de prettige ambiance van House of Toast in Buro Lou
(voormalig politiebureau aan de Leyenseweg).

De notulen van vorig jaar zijn goedgekeurd en het bestuur heeft verslag gedaan van de
activiteiten van afgelopen jaar. Er is stilgestaan bij het bijzondere jaar door corona, en
speciale aandacht en waardering gegeven aan de spontane burenhulp die is ontstaan en
voor het omzien naar elkaar in de wijk tijdens de lockdowns.
Het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2021 zijn
goedgekeurd. Bij de behandeling van de begroting is aandacht
gegeven aan de AED cursus dit najaar waarvoor je je bij het
bestuur kan opgeven. De kascommisie voor komend jaar zijn
Wilfrith van der Meer en Robrecht Heukers.
Bert Roke is terugtreden uit het bestuur en wordt bedankt voor
zijn tijd en inspanning voor de wijk met een bloemetje, Tim
Heere is de nieuwe penningmeester. Madelon Spruijt en Esther
Strijbos worden welkom geheten in het bestuur.
Er is substantiele subsidie verkregen om wijk Vogelzang bijvriendelijker te maken. Els
Bonten, onze imker in de wijk, gaat dit traject graag begeleiden. In de vergadering is
aangegeven dat we nog 1 of 2 trekkers zoeken voor dit initiatief. Hiervoor kun je je
aanmelden bij Jeffrey Rundberg (voorzitter@wijkvogelzang.nl).
Aansluitend heeft de vergadering een impressie gekregen van Buro Lou. Zij beogen
leegstand tegen te gaan door betaalbare werktruimte voor starters / lokale bedrijven te
bieden en maatschappelijke verbinding te verzorgen voor omliggende wijken. Dit laatste
door activiteiten te organiseren die aansluiten bij de behoeftes van deze wijken.
En de avond werd afgesloten met een drankje.
Wij wensen jullie een fijne vakantie en met jullie hopen wij dat het aantal besmettingen
weer snel onder controle is, zodat activiteiten na de vakantie kunnen doorgaan.
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Jeffrey Rundberg, Tim Heere, Stacey Vrijhof, Bertine Klinkenberg, Madelon Spruijt, Esther Strijbos
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