
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste buurtbewoners, 

Op maandag 30 april organiseren we tussen 8 en 12 uur een Koninginnemorgen voor wijk 
Vogelzang op het pleintje aan de Prins Hendriklaan/Kruislaan. We doen dat met een 
vrijmarktje, een Koninginnedagontbijt en een wijkquiz. 
 
Jong en oud kan vanaf 8 uur spulletjes brengen, die door kinderen of uzelf verkocht 
worden. Iedereen bepaalt zelf wat er met inkomsten gebeurt, maar wij zetten een bus 
neer voor Unicef. Mocht u spullen hebben maar ze op Koninginnedag niet kunnen brengen, 
dan kunt u ze vooraf afleveren bij Monique van Eijkelenburg, Spoorlaan 58, tel 2240989 of 
bij Gerrit Bloothooft, Koppellaan 2, tel 2254417. De inkomsten daaruit gaan naar Unicef. 

Er kan natuurlijk ook muziek gemaakt worden, en uitdagingen geboden worden!  
 
Voor het ontbijt maken we om 8.30 uur koffie, thee, limonade, sap, croissants en lekkere 
broodjes. Om die catering goed te regelen vragen we wel of u zich via onderstaand 
strookje of e-mail wilt aanmelden. 

Op het tweede blad staan de vragen voor de wijkquiz, waarvoor om 11 uur de prijsuitreiking 
plaatsvindt. Test uw historische kennis van de wijk! Het helpt om op onze website 
www.wijkvogelzang.nl  te kijken. Lever het bijgaand blad met vragen en omcirkelde 
antwoorden in op onze vrijmarkt. 

We hopen velen van u te zien op een gezellige Koninginnemorgen!  
En wie wil meehelpen, graag; meld dat even bij Gerrit of Monique. 
----------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Ik/Wij melden ons aan voor het Koninginnedagontbijt (kosten 2 euro pp) 

Naam: 
Adres: 
Aantal personen: 

Graag uiterlijk inleveren op vrijdag 27 april (i.v.m. het weekend) bij Monique van 
Eijkelenburg, Spoorlaan 58, of deze gegevens opsturen naar info@wijkvogelzang.nl 

 
 

 

30 april a.s.
 
Koninginnedag! 
 



Wijk Vogelzang                 Koninginnedag quiz 
 
Omcirkel het juiste antwoord 

1. Welke boerderij stond op de plaats van de gesloten politiepost? 
a) Leijenoord, b) Leijenhoeve, c) de Voorst 

2. Wat was de oorspronkelijke nering in garage van Hugten? 
a) rijwielhandel, b) melkhandel, c) bakkerij 

3. Hoe heette het café op de hoek Spoorlaan – Prins Hendriklaan? 
a) Het goede spoor, b) de Bonte Koe, c) Spoorzicht 

4. Aan welke laan stond bij de bouw wat nu Koppellaan 7 is? 
a) Kruislaan, b) Middellaan, c) Spoorlaan 

5. Mevr Jonckers Nieboer werd in 1913 in een kraamkliniek aan de Prins 
Hendriklaan geboren. Dat was villa 
a) Devia, b) Hawda, c) Waldo 

6. Op welke laan stortte in 1944 een Duits Juncker vliegtuig neer? 
a) Kruislaan, b) Middellaan, c) Koppellaan 

7. Welke weg loopt op onderstaande ansichtkaart naar rechts? 
a) Kortelaan, b) Jachtlaan, c) Weidmanlaan 
 

 
 

8. De school aan de Leijenseweg was oorspronkelijk voor 
a) L.O., b) L.O. + U.L.O., c) U.L.O 

 
Naam: 
Adres:  
 
Lever in op onze vrijmarkt, en ding mee naar een mooie prijs! 


