
 
Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang  1 

 
Beste mede-wijkbewoners, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de geplande activiteit aanstaande zaterdag 
28 augustus 2021. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we op 28 augustus 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. En voor de 
jonge(re) wijkbewoners is er voldoende ruimte om (reuzen)spellen te spelen. Door 
coronamaatregelen wordt het wijkfeest wel iets anders dan voorgaande jaren. 
 
Locatie: 
De locatie is ongewijzigd: het grasveld in het centrum van onze wijk, op de kruising van 
de Kruislaan en de Prins Hendriklaan.  
 
Tijd: 
Vanaf 15.00 uur tot ongeveer 19.00 uur.  
 
Eten en drinken: 
Vanuit de Wijkvereniging wordt gezorgd voor enkele kleine hapjes, zoals pizzapunten, 
bitterballen, gezonde(re) snacks en zakjes chips.  
 
Ook staat de bar er weer met dranken voor jong en oud. 
 
Je mag natuurlijk ook je eigen boterham o.i.d. meenemen. 
 
Let op:  
Zoals voorgaande jaren wel het geval was, wordt er dit jaar geen “neem-iets-lekkers-
mee-om-samen-te-delen” activiteit georganiseerd. Dit in verband met de 
coronamaatregelen en het bewaken van hygiëne. 
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Spellen voor jong én oud (reuzenspellen): 
De volgende spellen kunnen worden gespeeld: 
 
 

- Bowling 
- 4-op-een-rij 
- Dammen 
- Ganzenbord 
- Mikado  
- Schaken 
- Kegelbaan 

 
 
 
Bijen-speurtocht: 
Onze wijkimker Els verzorgt een speurtocht met als thema ‘bijen en 
insecten’.  
 
De spullen voor de speurtocht kunnen bij de spellentafel worden 
opgehaald. Er is een versie voor kinderen en een voor volwassenen.  
 
Heb je het juiste antwoord gevonden? Dan win je een speciale prijs! 
 
 
Drumworkshop op emmers: 
En verder wordt er een drumworkshop georganiseerd. Jong en oud 
kunnen hier aan meedoen.  
 
De drumworkshop begint om 16.30 uur. Er kunnen maximaal 45 
personen deelnemen. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 
 
Coronamaatregelen: 
Het is natuurlijk heel fijn dat we weer een activiteit kunnen organiseren. Samen met 
de gemeente zijn er afspraken gemaakt over hoe wij dit kunnen doen. Dat houdt in dat 
er een aantal punten zijn waarvan wij aan iedereen vragen om zich hier aan te 
houden: 

 
- Covid-19 registratieformulier: (verplicht!) vul deze in zodra je bij het 

wijkfeest aankomt. Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u testen. 
- 1,5 meter afstand: Houd voldoende afstand tot elkaar. 
- Hygiëne: Er worden handgels, reinigingsdoekjes en ander schoonmaakspul 

neergezet. Gebruik deze. 
- Tafels en stoelen: Tafels en stoelen worden klaargezet. Neem gerust een 

eigen stoel/zitplek mee. Maak je zitplek tussendoor ook schoon. 
 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Voor meer informatie: www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl.  
 

 
 
Wij hebben er veel zin in.  
 
TOT ZATERDAG! 
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
 
 

http://www.rivm.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

