
 
Beste wijkbewoners, 
 
Zaterdag 20 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 eten mee, en dat leverde zoals altijd weer een mooie verzameling van 
smaken op.  
 
We zijn ontzettend blij dat onze wijkgenote Pauline Hoogweg heeft voorgelezen uit haar eigen 
prentenboek ‘de wereld maakt een 
koprol’. Na haar enthousiaste 
performance, hebben de 
aanwezigen ook zelf een koprol 
gemaakt. Verder hadden we een 
springkussen voor de allerkleinsten 
en voor de groteren waren er 
tafeltennistafels. De kinderen 
hebben zich uitstekend vermaakt. 
En het was gezellig bijpraten met 
bekenden en kennismaken met 
nieuwe bewoners. 
 
ALV 
De algemene ledenvergadering was op 29 augustus in buro Lou. In aanwezigheid van circa 25 
leden is de jaarlijkse secretariele en financiele verantwoording gedaan. De vergadering heeft 
het voorstel goedgekeurd om de contributie vanaf 2023 te verhogen naar €15,00 per 
huishouden. Veel kosten zijn sterk verhoogd (wijkfeest uitgaven, drukken van de nieuwsbrief, 
bankkosten ING, etc.) en er komen kosten voor onderhoud- en vervanging van de AED. Voor 
de verhoogde kosten zal nog een heldere onderbouwing worden gegeven. Aan de inkomsten 
kant, blijft het innen van contributies moeizaam. De vergadering suggereert om te 
onderzoeken hoe automatische incasso kan worden georganiseerd, zelfs als dit geld kost. 
 
Ledenadministratie en contributie 
Zoals in de ALV besproken, constateren we helaas dat de inkomsten van contributie 
achterblijft. Wij roepen alle leden op om een automatische verschrijving te doen zodat het 
niet kan worden vergeten. En alle nieuwe bewoners vragen wij de contributie over te maken 
of je te melden via het algemene mailadres info@wijkvogelzang.nl of bij onze penningmeester 
Tim Heere. De contributie bedraagt voor komend jaar €15,00 per huishouden. Dit is een 
gering bedrag, maar het helpt ons leuke dingen te doen voor de hele wijk. Wij verzoeken je 
dit over te maken, onder vermelding van je adres, op rekening NL48 INGB 0008982811. 
 
Burendag 
Op zaterdag 24 september hebben wij als wijk voor het eerst meegedaan aan Burendag.  
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 
4e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt 
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want goede buren doen 
ertoe. Hou alvast 23 september 2023 vrij in de agenda voor de volgende Burendag. 
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• Wijkfeest - 20 aug 
• ALV – 29 aug 
• Burendag – 24 sept 
• Running dinner – 5 nov 
• St. Maarten – 11 nov 
• kerstactiviteit 

 

Pauline leest voor uit eigen werk 
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De Burendag was op de groenstrook bij het spoor. Voor de jonge mensen konden er 
bijenhotels gebouwd worden; getekend; spinnenwebben gemaakt worden van kastanjes; 
speurtocht; met een appel op een lepel lopen en nog veel meer. Verder werd de groenstrook 
onderhanden genomen en werd er flink gesnoeid. Gelukkig was er voor iedereen voldoende te 
drinken en was er taart in overvloed. De opkomst was nog minimaal. We denken deels te 
wijten aan het regenachtige weer en deels aan de late start van onze voorbereidingen. Voor 
degene die er waren was het leuk. Volgend jaar weer met hopelijk een hogere opkomst. 
 
Running dinner: 5 november 
Het Running Dinner vindt ook dit jaar weer begin november plaats, te weten op 5 november. 
Het is een geweldige manier om bij wijkgenoten over de vloer te komen en in een prettige en 
ontspannen sfeer kennis te maken of banden aan te halen. We starten met een 
ontvangstborrel, er zijn drie gangen op verschillende adressen, en we sluiten de avond af met 
een gezamenlijk borrel. Er hebben zich nu al 74 mensen opgegeven voor deelname, wat een 
geweldige opkomst. Wij bedanken Annette en Olga hartelijk voor wederom al hun 
inspanningen voor een mooie avond. 
 
Sint-Maarten : 11 november 
Op vrijdag 11 november vieren we ook 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 voor een drankje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstactiviteit  
We zullen de wijkkerstboom in december versieren en aankleden met lichtjes en kerstballen. 
Zijn er leuke suggesties of ideëen voor een kerstactiviteit dan vragen we jullie dit te laten 
weten. En anders hebben wij nog wel een verrasing in petto. 
 
Energiecrisis 
De energieprijzen stijgen. Dat raakt veel mensen ook mensen in onze wijk. Natuurlijk kun je 
zelf zaken doen door te letten op je energieverbruik. Ook het verduurzamen van je woning is 
een optie. Milieucentraal.nl geeft hiervoor handige tips. Voor mensen met een kleine beurs is 
er de energietoeslag. Deze is aan te vragen tot 1 december. Sommige mensen krijgen deze 
automatisch en moeten dit zelf aanvragen. Of je hiervoor in aanmerking komt kun je zien op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan. Heb jij 
ideeën over hoe we de wijk kunnen verduurzamen of hoe we elkaar kunnen helpen met 
energiebesparen. Meld je dan bij Esther Strijbos. 
 
Faceland 
Het college van B&W heeft in de zomer een vergunning verleend voor de vestiging van een 
cosmetische kliniek (Faceland) aan de Soestdijkseweg 251A. De vergunning is verleend onder 
de voorwaarde dat het hek aan de Soestdijkseweg gesloten blijft en dus is de enige toegang 
via de Kruislaan. Wij verwachten dat het aantal vervoersbewegingen drastisch toeneemt in 
onze autoluwe woonwijk terwijl de route naar de kliniek langs het enige speelveld van de 
kinderen uit de wijk voert. Verder zal het aantal te verwachte bezoekers een hele grote 
parkeerdruk veroorzaken. Het aantal parkeerplekken in de wijk is niet groot en dus zal er 
door de hele wijk en overal wildparkeerders ontstaan. Om deze redenen heeft de algemene 
ledenvergadering verzocht dat de wijkvereniging een bezwaarschrift indient tegen het besluit. 
We hebben dit gedaan en we zijn uitgenodigd om op 22 november in een hoorzitting ons 
bezwaar toe te lichten. Wordt vervolgd. 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey, Stacey, Tim, Bertine, Esther, Madelon 

St.Maarten in de wijk 
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