Wijkvereniging Vogelzang

Zomernieuws
Wijkfeest
30 augustus

Beste mede-wijkbewoners,
Iedereen zal vast al flink in zomerstemming zijn nu de schoolvakanties staan te
beginnen. We wensen in ieder geval iedereen een mooie tijd toe, of in de wijk of op de
vakantiebestemming.
Om de zomervakantie af te sluiten organiseren we weer in het laatste weekend van
augustus ons wijkfeest op zaterdag 30 augustus. Zet die datum alvast in de agenda. Er
valt vast het nodig te vertellen en dat lukt nog beter tijdens de traditionele wijkmaaltijd.
We beginnen om 16.30 op het grasveld Kruislaan / Prins Hendriklaan. Evenals vorige
jaren sponsort de gemeente het feest met tafels, banken en een springkussen.
De laanbomen hebben recent een flinke snoeibeurt gekregen zodat ze er weer een tijd
tegen kunnen. Bij het meeste eigen groen is dat ook gebeurd, maar kijk nog even of
buggies en rollators goede doorgang hebben op de stoep. Ook de groenstrook langs de
Spoorlaan is onderhouden door het wegmaaien van overwoekerende bramen. Het bloeit
er mooi, en de appels hangen aan de bomen.
Het fietspad over de nieuwe tunnel is inmiddels door zowel de wijk (met klimop langs de
geluidswal) als de gemeente (planten van acacia’s, grove dennen en struiken) omzoomd
met groen. De lantaarns zijn geplaatst en ze doen het ook. Als afsluiting is er nog een
bank beloofd bij het beginpunt van het fietspad bij de Spoorlaan.
We hebben dit voorjaar last gehad van inbraken in de wijk. Er is daarover tweemaal een
wijkalert per email verstuurd. Als u deze berichten niet gehad heeft, hebben we geen of
een onjuist emailadres. Nieuwe gegevens kunnen worden doorgegeven via
info@wijkvogelzang.nl Naast dit soort alerts, versturen we ook - met mate –
aankondigingen van aktiviteiten in de wijk.
Een fijne zomer gewenst!
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