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Beste mede-wijkbewoners, 
 
de komende weken staan er weer mooie aktiviteiten op het progamma in de wijk: 
 
Maandag 6 april, Tweede Paasdag, 11.00 uur, eieren zoeken. Vorig jaar zijn we 
met deze activiteit begonnen en het was een succes. De Paaskraam staat dit keer op het 
grasveld Kruislaan/Prins Hendriklaan. Zoek in de omliggende lanen een vrolijk gekleurd 
paasei en krijg er op de kraam één van chocola voor terug. Er is limonade voor de 
kinderen en thee en koffie voor de ouders en andere belangstellenden. 
 
Zaterdag 11 april, 11.00 uur de groenstrook opknappen. Ook dit jaar gaan de 
groenstrook langs de Spoorlaan weer opruimen en lente-klaar maken. Dit keer moeten 
de klimopplanten omhoog geleid worden en het perk langs het fietspad van de ergste 
puin ontdaan worden. En verder wat klein onderhoud. Om 11.30 is er koffie, thee en 
koek. We verzamelen bij het bankje bij het fietspad aan het begin van de Spoorlaan. 
 
Dinsdag 14 april, 20.00 uur Algemene ledenvergadering met lezing. De jaarlijkse 
bijeenkomst is weer in de zaal naast de Zuiderkapel aan de Boslaan. Naast het verslag 
en de plannen van het bestuur voor 2015 zal dit jaar Beng! (Biltse energieneutrale 
gemeenschap) vertellen over mogelijkheden om energie te besparen. De meeste huizen 
zullen dit jaar een energielabel hebben gekregen, en het is nuttig om te horen hoe die te 
verbeteren valt. Voor wie het lastig is om de zaal te bereiken organiseren we vervoer, 
meldt dat aan Heleen (Kruislaan 7, 06-15073324).  
 
We kondigen alvast aan dat in juni een running diner in onze wijk zal worden 
georganiseerd door Olga van der Linden en Annette Weultjes. Uitleg van deze mooie 
activiteit volgt nog, maar iedereen kan meedoen! 
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Algemene ledenvergadering 
 
dinsdag 14 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 Beng!  (Biltse energieneutrale gemeenschap). Veel van onze huizen zijn 
wat ouder en niet energie-zuinig. Hoe kunnen we een beter energielabel bereiken, 
energie besparen en energie gebruiken uit duurzame bronnen? Beng! komt met ideeën 
en suggesties. 
 
Het financieel verslag van de wijkvereniging zal tijdens de vergadering worden uitgereikt. 
Het secretarieel verslag geven we kort hieronder. Het bestuur heeft een notitie gemaakt 
over een beschermd dorpsgezicht voor de wijk, dat vooralsnog niet haalbaar wordt 
geacht. Deze notitie is per email aan de leden gestuurd en zal ter vergadering 
beschikbaar zijn. Het bestuur heeft dit jaar aktief gekeken (met de gemeente) wat er aan 
ouderenbeleid in de wijk mogelijk is, en Heleen zal erover vertellen. Gerrit Bloothooft, 
Koos Verhoeff en Reina Everaars-Katerberg zijn dit jaar als bestuurslid aftredend. Koos is 
niet herkiesbaar, Gerrit en Reina wel. We zijn dus op zoek naar versterking van het 
bestuur. Aanmelden kan tot 11 april bij een van de bestuursleden (of via 
info@wijkvogelzang.nl). Aarzel niet om een bestuurslid te vragen over de inhoud van het 
bestuurslidmaatschap. De ledenvergadering wordt afgesloten met de plannen voor 2015 
en vragen en opmerkingen van de aanwezigen. Na de lezing van Beng! is er een borrel. 
 
In 2014 zijn weer alle jaarlijkse activiteiten georganiseerd. Er was een goed bezochte 
algemene ledenvergadering waarin wijkgenoot Ruud van der Mark een mooie lezing hield 
over vogels in onze wijk. Het enthousiasme daarover was groot en de zaterdag erop  is 
er een vroege wandeling georganiseerd in de wijk waarin Ruud ons de vogels wees en 
liet beluisteren. Met Pasen is voor de eerste keer naar eieren gezocht, wat een gezellige 
boel was bij de Paaskraam op het einde van de Middellaan. In de groenstrook langs de 
Spoorlaan zijn bij het fietspad met vereende krachten 125 klimops geplant zodat ook dat 
deel op den duur groen moet worden. Verder onderhoud en extra naambordjes zijn in 
mei door een klas van de Werkplaats voor hun rekening genomen. Op initiatief van de 
wijkvereniging is door gemeente een mooi bankje geplaatst bij het begin van het fietspad 
over de tunnel.  
 
In de zomer hebben we wel gierzwaluwen gezien, maar ze hebben nog niet genesteld in 
de kasten die in 2013 voor ze zijn aangebracht. In 2015 misschien? Het wijkfeest werd 
met redelijk weer gehouden, en wat druppen mochten de goede sfeer niet drukken. Er 
waren weer veel bewoners, de kinderen sprongen met tomeloze energie op het 
luchtkussen en er is heerlijk gegeten.  
 
Het lijkt er op dat onze Sint Maartenviering erg populair aan het worden is: er kwamen 
nog meer kinderen dit jaar dus het werd een heel gezellige avond met lichtjes, 
chocolademelk en glühwein. In december kregen we weer een kerstboom van de 
gemeente die eenvoudig geplaatst kon worden in de solide houder bij het fietspad. Hij is 
mooi opgetuigd met versiering en lichtjes. Door een snoerprobleem hebben de lichtjes 
jammer genoeg weinig gebrand.  
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
 
Gerrit Bloothooft (voorzitter), Heleen André de la Porte (secretaris), Koos Verhoeff 
(penningmeester), Reina Everaars-Katerberg, Maaico Maarsen 
 


