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9 mei 2010

Beste mede-wijkbewoners,
er staan twee activiteiten op stapel waar we graag jullie medewerking voor vragen: het
opruimen van de groenstrook langs de Spoorlaan, en de organisatie van het wijkfeest ter
gelegenheid van de voltooiing van de wijkrenovatie.

Opruimen van de groenstrook langs de Spoorlaan
Zaterdag 12 juni, van 10.30 tot 13.00
De groenstrook langs de Spoorlaan is een misschien weinig bekend stukje van de wijk.
Toch biedt de strook van 5000 m2 mooie natuur met een wandelpad. NS Vastgoed is
eigenaar en heeft de wijkvereniging toestemming gegeven om de strook op te ruimen.
En dat willen we graag organiseren.
Echt vuil is de strook niet, maar er ligt toch wel het een en ander aan flesjes, puin, en
ijzerwaar dat we willen afvoeren naar de gemeentewerf. Daarnaast is er het nodige dode
hout dat we willen verleggen tegen de geluidswal aan. Ook eenvoudig snoeiwerk van
dood hout kan het terrein flink opknappen. In principe hoeft er geen groen afgevoerd te
worden, dat kan composteren op het terrein zelf, en biedt dan mooie schuilplaatsen voor
insecten en vogels. En ordenen kan de aanblik verfraaien.
We verzamelen bij de ingang naast Spoorlaan 9. Er is licht en zwaarder werk, dus voor
iedereen, ook kinderen, zijn er gepaste klussen. En natuurlijk zal de inwendige mens
versterkt worden met koffie, koek en ander lekkers. Aanmelden is niet nodig, we zien
jullie graag gewoon komen.
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Wijkfeest op zaterdag 28 augustus 2010
Noteer de datum alvast in de agenda! We verwachten dat de renovatie rond de zomer
klaar zal zijn, en dat is natuurlijk reden voor een feest. En dat willen we graag op
zaterdag 28 augustus vieren. Ook vieren we dan dat de wijkvereniging precies 10 jaar
bestaat. Zo’n feest vraagt natuurlijk de nodige voorbereiding, en we zoeken mensen voor
de feestcommissie.
De feestcommissie mag zelf bepalen hoe de middag en avond eruit zien, maar
gezamenlijk eten is een traditioneel onderdeel natuurlijk. We hopen dat de officiële
opening van de gerenoveerde wijk door de verantwoordelijke wethouder of de
burgemeester zal worden gedaan, en het lijkt ons ook leuk als de uitvoerders erbij zijn.
Er kan daarbij op wat financiële steun van de gemeente gerekend worden.
Help mee in de feestcommissie!
De feestcommissie moet nu aan de slag, dus meld je aan om te helpen. Dat kan bij een
van de bestuursleden, of via info@wijkvogelzang.nl
Als je geen tijd, maar wel goede ideeën hebt, dan horen we die natuurlijk graag ook!

De wijkrenovatie
We zijn nu halverwege de wijkrenovatie. Er wordt heel hard gewerkt, van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds. Dat is soms misschien lastig, maar het werk duurt dan ook het
kortst. En het wordt mooi, daar is iedereen het wel over eens.
Mochten er problemen rijzen, dan kan altijd de uitvoerder, Leon Kemp gebeld worden op
06-53490991. Ook het bestuur van de wijkvereniging houdt de vinger aan de pols en
heeft regelmatig contact met de gemeente over de voortgang. Over het algemeen is er
goede bereidwilligheid om naar oplossingen te zoeken.
Zo’n mooie wijk schept ook verplichtingen voor ons als bewoners. De zorg is vooral de
soms beperkte stoepruimte. We willen iedereen vragen de beloopbaarheid daarvan
optimaal te houden door het vrij van (overhangend) groen te houden (tot 2,5 m hoogte),
en auto’s op de daarvoor bedoelde plaatsen te parkeren.
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Gerrit Bloothooft (voorzitter)
Koos Verhoeff (penningmeester)
Reina Everaars-Katerberg
John van Deemter
Maaico Maarsen
John van Zijl
Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.
En als u het nog niet bent: word lid! Het formulier kunt u downloaden vanaf de website.
Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter,
Gerrit Bloothooft, Koppellaan 2.
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