Wijkvereniging Vogelzang

Sint Maarten
11 november
18.00 uur

Beste mede-wijkbewoners,
Op woensdag 11 november is het weer Sint Maarten. Laat met een lichtje aan de straat weten
wanneer er na een liedje aan de deur lekkers wordt uitgedeeld aan de kinderen. We hebben
vanaf 18.00 weer een tafel op de hoek Middellaan - Koppellaan waar we warme chocolade
melk en glühwein schenken, en uiteraard ook snoep hebben voor de kinderen. De vuurkorven
zullen branden. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit gezellige feest mee te vieren.
De das
Zoals verschillende bewoners hebben gemerkt, loopt er een das in de wijk rond. Dat zie je
aan gewroet in het gras. Er zal waarschijnlijk een poging worden gedaan om hem/haar te
vangen en in het bos uit te zetten omdat de kans op overleving in een bebouwde omgeving
niet groot is. Er zijn filmpjes van de das gemaakt met een nachtcamera. Kijk op onze website
www.wijkvogelzang.nl voor een foto.
Groen
Nu we in de herfst zitten is het een goed idee om ook even het overhangend groen op het
trottoir te knippen. Zorg er voor dat rollators, buggies, kinderwagens er goed en veilig langs
kunnen. Dump tuinafval overigens niet over het hek langs de Spoorlaan maar leg het in de
groenstrook tegen de geluidwal. Dat is het rommeldeel met klimop en bramen dat een
schuilplaats biedt aan beestjes en vogels. Langs het natuurpad en aan de kant van de
Spoorlaan proberen we de groenstrook verzorgd te houden.
Koffie-ochtenden
De koffie-ochtend voor de ouderen op 18 september was erg gezellig. Voortaan zal er elke
maand een koffie-ochtend zijn in de theetuin van Spoorlaan 11, afhankelijk van het seizoen in
huis of buiten in de tuin. Bij de koffie-ochtend op maandag 16 november zal Mirjam
Valkenburg aanwezig zijn om te vertellen over de activiteiten die MENS De Bilt (de Biltse
organisatie voor maatschappelijke ondersteuning) organiseert op het gebied van zorg en
welzijn.
Data koffie-ochtenden tot de zomer (steeds van 10-11.30 uur)
In 2015: maandag 16 november, dinsdag 15 december
In 2016: woensdag 20 januari, donderdag 18 februari, vrijdag 18 maart, maandag 18,
dinsdag 17 mei, woensdag 15 juni
Aanmelden kan bij Henny Groenewegen op telefoonnummer 030–2292056. De kosten voor
koffie en taart bedragen €2 per persoon.
Kerstboom
We zullen dit jaar weer een kerstboom aan de gemeente vragen. Reserveer alvast zaterdag
12 december 11 uur om te helpen de boom te plaatsen en op te tuigen (bij het fietspad over
de spoortunnel).
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