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Beste mede-wijkbewoners, 
 
 
in deze laatste maand van het jaar gaan we voor het eerst een wijkkerstboom plaatsen. 
De gemeente stelt een kerstboom van 6 meter hoogte beschikbaar en we hebben ervoor 
gekozen om die op de hoek van de Spoorlaan en de Leijenseweg neer te zetten. Daar 
gaan veel mensen de wijk in, of komen er op de Leijenseweg langs. Een mooi punt voor 
een wijkkerstboom. 
 
Op zaterdag 15 december om 11.00 uur gaan we de kerstboom plaatsen en 
optuigen. We roepen daarbij uw hulp in. De wijkvereniging zorgt voor de verlichting. 
Die moet ingehangen worden, maar daarnaast zouden we het leuk vinden als iedereen 
een versiering meebrengt en ophangt. Dan wordt het pas een echte wijkkerstboom. Houd 
er wel rekening mee dat de versiering weerbestendig moet zijn! 
 
We nodigen ook graag iedereen uit om op dinsdag 18 december om 18.30 uur 
met ons een glas glűhwijn of warme chocolademelk bij de boom te komen drinken. 
Wethouder Kamminga komt dan de boom inspecteren, en maakt graag een praatje met 
de bewoners.  
 
We kunnen dan vertellen over de geslaagde St-Maartenkraam, de aandacht die we 
hebben voor de tunnels die onze wijk gaan insluiten, de wens om als groen gebied 
erkend te worden waar vergunning voor bomenkap nodig is, de groenstrook bij de 
Spoorlaan die ook dit jaar weer mooier is geworden met fruitbomen, het jaarlijkse 
wijkfeest waar we elkaar met veel plezier ontmoeten en samen eten. Kortom, dat we fijn 
wonen in onze wijk, en dat we er alles aan doen om dat zo te houden. 
 
We zien u graag rond de wijkkerstboom, maar wensen u nu in ieder geval prettige 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
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