Wijkvereniging Vogelzang
Algemene ledenvergadering
Vogels spotten
Groenstrook opknappen
Paaseieren zoeken

Beste mede-wijkbewoners,
Algemene Ledenvergadering
Op woensdagavond 22 maart jl. vond de ALV plaats. We hebben afscheid genomen van onze
voorzitter Gerrit Bloothooft en bestuurslid Maaico Maarssen. Na respectievelijk 8 en 7 jaar zijn
zij teruggetreden uit het bestuur. We hebben hen hartelijk bedankt voor hun enorme inzet
voor de wijk. We zijn heel blij dat de ALV twee nieuwe bestuursleden heeft benoemd: Tim
Heere en Tjeerd Mijnster. In het nieuwe bestuur bekleedt Jeffrey Rundberg de functie van
voorzitter, is Bert Roke penningmeester en blijft Heleen André de la Porte secretaris, Tim
Heere en Tjeerd Mijnster zijn bestuursleden.
Het verslag van de ALV staat op de website van de wijkvereniging.
Herkennen van verdacht gedrag
Wist je dat…
- de meeste inbraken aan het einde van de middag of begin van de avond worden gepleegd
en er vaker op vrijdag en zaterdag dan op de overige dagen van de week wordt
ingebroken?
- een losse ladder en vrij toegankelijk gereedschap goede hulpmiddelen voor inbrekers zijn?
- beelden van particulier beveiligingscamera’s goed bewijsmateriaal kunnen zijn?
- en het allerbelangrijkste: we bij verdacht gedrag altijd direct 112 moeten bellen!
In de presentatie die de (wijk)agenten na de ALV hebben gegeven, staan tips over het
herkennen van verdacht gedrag. Deze presentatie staat op de website van de wijkvereniging.
Vogels spotten en onderhoud groenstrook
Op zaterdag 8 april gaan we om 7:30 vanaf het grasveld bij de Kruislaan vogels spotten
onder leiding van Janneke Kimstra van Vogelwacht Utrecht. We bezoeken ook enkele
achtertuinen en besluiten met een lekker ontbijt. Graag aanmelden via web@wijkvogelzang.nl
Ook op 8 april gaan we om 11 uur de groenstrook naast het spoor schoonmaken, bomen en
struiken waar nodig uitdunnen en jonge boomstekken planten. Kom meehelpen! We beginnen
bij het fietspad over de tunnel. En er is koffie, thee en koek.
Pasen
Op Tweede Paasdag, maandag 17 april, gaan we weer paaseieren verstoppen voor de
kinderen. Om 11 uur staan we met een kraam met limonade en koffie – en natuurlijk
paaseietjes - klaar op het grasveld van de Prins Hendriklaan/Kruislaan.
Running dinner
Voor in de agenda’s: het running dinner vindt dit jaar plaats op 1 juli a.s.
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Jeffrey Rundberg (voorzitter), Bert Roke (penningmeester), Heleen André de la Porte, Tim
Heere en Tjeerd Mijnster.
Kijk op www.wijkvogelzang.nl voor verdere informatie en het laatste nieuws.
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