Wijkvereniging Vogelzang

Onthulling zes
historische
panelen

Historische panelen onthuld op zaterdag 28 januari, 16.00 uur
Op zaterdag 28 januari zal wethouder Ditewig om 16.00 uur op het grasveld van de
Kruislaan en Prins Hendriklaan de eerste van zes permanente historische panelen over en
in onze wijk onthullen. Elk paneel (A3 formaat) staat op de plek waar vroeger een foto is
gemaakt van een situatie die nu nog steeds herkenbaar is. Het paneel geeft uitleg en
achtergronden. Ze ondersteunen de aanwijzing van de wijk als belangrijk cultuurhistorisch element in de gemeente.
Na de eerste onthulling volgt een wandeling langs alle zes panelen waarbij verdere uitleg
wordt gegeven en anekdotes worden verteld. Afsluitend is er een drankje in
Koppellaan 2. Iedereen is van harte welkom!
De panelen zijn mogelijk gemaakt met financiële steun van het KF Heinfonds,
de stichting Mens en zijn Natuur, en de gemeente De Bilt.
Onderhoud groenstrook zaterdag 17 maart, van 10.00 - 15.00 uur
Na het recent uitgevoerde rigoreuze groot onderhoud aan de groenstrook langs de
Spoorlaan, willen we opruimen en herplanten. We willen dat dit jaar doen in het kader
van de nationale vrijwilligersaktie NLdoet. Dat geeft ook een mogelijkheid voor een
flinke bijdrage voor de aanschaf van planten en struiken. Hiervoor is het belangrijk dat u
zich aanmeldt op http://www.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=5014776
Doen!
Algemene ledenvergadering dinsdag 27 maart, 20.00 uur in gebouwtje bij
Zuiderkapel aan de Boslaan
We kondigen alvast ook de algemene ledenvergadering aan. Als speciaal onderwerp
willen we met een gastspreker aandacht besteden aan de bijzondere architectonische
waarden van de wijk, als start voor de discussie wat we echt willen behouden.
Tot ziens bij deze aktiviteiten!
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Gerrit Bloothooft (voorzitter), John van Zijl (secretaris), Koos Verhoeff (penningmeester),
Reina Everaars-Katerberg, Maaico Maarsen
Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.
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