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Beste mede-wijkbewoners, 
 
We hebben al prachtig weer gehad, en dat nodigt uit om in actie te komen. Er staan de 
nodige activiteiten op stapel: 
 
Weekend 14 & 15 maart, gluren bij de buren. Door De Bilt en Bilthoven zijn diverse 
huizen open en is iedereen welkom om te genieten van muziekvoorstellingen, zie 
www.glurenbijdeburen-debilt.nl. In onze wijk speelt op zondag 15 maart Crash Jazz 
prettige luistermuziek in Koppellaan 2. De voorstellingen beginnen om 13.00, 14.30 en 
16.00 uur. Iedereen is van harte welkom bij Gerrit en Titia, en speciaal op de borrel die 
volgt op de laatste voorstelling!  
 
Zaterdag 22 maart, 11.00 uur, opknappen van de groenstrook bij de fietsbrug.  
De tunnel en de fietsbrug zijn klaar, maar aan het groen er omheen is nog niets gebeurd. 
Om te beginnen gaan we 125 klimops planten tegen de geluidswal daar. De gemeente 
financiert de planten en de potgrond. En verder gaan we, zoals elk jaar, ook de 
groenstrook langs de Spoorlaan opruimen. Kom helpen, we beginnen om 11 uur bij de 
fietsbrug. Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd. 
 
Woensdag 9 april, 20.00 uur, algemene ledenvergadering met lezing. De 
jaarlijkse bijeenkomst is in de zaal naast de Zuiderkapel aan de Boslaan. We bespreken 
het wel en wee van de wijk en de vereniging en horen graag jullie opmerkingen (zie 
ommezijde). Daarna is het woord aan onze wijkbewoner Ruud van der Mark, een groot 
vogelliefhebber, die zal vertellen over vogels, in het bijzonder die welke in onze wijk 
Vogelzang te zien zijn. Voor wie het lastig is om de zaal te bereiken organiseren we 
vervoer; meldt dat aan Heleen (Kruislaan 7, 06-15073324).  
 
Zondag 20 april, 11.00 uur, eieren zoeken op paaszondag! Een nieuwe activiteit 
voor de jonge kinderen. Vanaf 11 uur kunnen vrolijk gekleurde eieren gezocht worden in 
de wijk. Ze kunnen ingeleverd worden bij de paaskraam, en dan krijg je er een chocolade 
ei voor terug! 
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Algemene ledenvergadering 
 
woensdag 9 april, 20.00 uur,  
zaal naast de Zuiderkapel aan de Boslaan 
 
We nodigen jullie graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, met ditmaal 
een lezing van Ruud van der Mark over de vogels in de wijk – toepasselijker kan 
het bijna niet. 
 
Het financieel verslag van de wijkvereniging zal tijdens de vergadering worden uitgereikt. 
Het secretarieel verslag geven we kort hieronder. Er zijn geen bestuursleden aftredend, 
en we gaan graag samen door.  
 
Een belangrijke gebeurtenis was het openstellen van de tunnel onder het spoor. De wijk 
heeft beperkt last gehad van de bouw, maar nu is alles op orde. Behalve dan de 
groenaankleding en de verlichting van het fietspad. Daarover is veel contact geweest met 
de gemeente, en binnenkort zou het allemaal in orde moeten komen. We vermoeden dat 
er te weinig groen komt, en we beginnen daarom op 22 maart met wijkbewoners met het 
planten van 125 klimops tegen de geluidswal. 
 
Ook in 2013 is er gewerkt aan het groen. In het voorjaar zijn veel boomspiegels beplant 
met onderbegroeïng. Dat is kwetsbaar en niet alle planten zijn aangeslagen, maar er is 
een begin gemaakt. Ook de groenstrook is schoongemaakt (en wordt door het jaar heen 
goed schoongehouden), en in het najaar is met een professionele bermmaaier de 
overmatige bramengroei teruggedrongen. Een klas van de Werkplaats heeft in mei weer 
een dagstage gelopen en klussen in de wijk opgeknapt.  
 
In het late voorjaar zijn meer dan 30 gierzwaluwkasten en –dakpannen geplaatst. Onze 
dank voor de bewoners die ze hebben geplaatst! We hopen dit jaar op genestelde vogels. 
 
Met veel plezier kijken we terug op het wijkfeest in het laatste weekend van augustus.  
Het was een mooie zonnige zaterdag, waarop het goed was elkaar gezellig te spreken, 
onder het genot van een schitterend en lekker diner.  
 
In 2013 zijn ook stappen gezet rond de tunnel die voor de Leijenseweg gemaakt gaat 
worden (als de voetgangs/fietstunnel bij het station klaar is). Het tunnelontwerp, 
inclusief rotonde, en de gebiedsvisie voor het omringende gebied zijn vergevorderd, 
alhoewel een tijdelijke spoorovergang voor wandelaars en fietsers een wens blijft. We 
hebben ook zorgen over het extra autoverkeer over de bypass richting Hoogvliet en 
Action.  
 
Het succes van de Sint Maartenkraam is geprolongeerd, er kwamen veel kinderen en 
ouders langs, en we zagen ook veel lichten branden bij de huisdeuren. Met de hulp van 
medewerkers van aannemer Heijmans is er een stevige permanente houder voor de 
wijkkerstboom geplaatst, zodat het oprichten van de kerstboom voortaan een 
eenvoudige klus is, alhoewel we ook denken aan een permanente boom. Met vereende 
krachten is de boom versierd, en heeft hij weken voor sfeervol licht gezorgd op een 
verder nog donkere ingang van het fietspad.  
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
 
Gerrit Bloothooft (voorzitter), Heleen André de la Porte (secretaris), Koos Verhoeff 
(penningmeester), Reina Everaars-Katerberg, Maaico Maarsen 
 


