
 
 

 
Beste mede-wijkbewoners, 
 
De extreme winterse koude achter ons gelaten, maken we ons op voor de lente en  
starten we weer met activiteiten van de wijkvereniging. Allereerst beginnen we met onze 
Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op woensdag 28 maart om 20.00 
uur. Net als vorig jaar vindt de ALV plaats in het bijgebouwtje op het terrein van de 
Boekverkopersbond, Prins Hendriklaan 72. Iedereen is van harte welkom! 
 
Op de agenda van de ALV staan de notulen van de vorige ALV (te vinden op onze 
website), de financiën en het secretarieel jaarverslag (waarvoor de website en 
nieuwsbrieven het beeld geven). In 2017 zijn alle activiteiten weer met veel succes 
georganiseerd en gewaardeerd door een goede opkomst en participatie. Afgelopen jaar 
heeft continuïteit van deze jaarlijks terugkerende activiteiten de samenhang van de wijk 
onderschreven. Tevens wordt de continuïteit van een prettige en leefbare wijk geborgd 
door nieuwe bewoners. We heten nieuwe bewoners dan ook van harte welkom in onze 
wijk! 
 
Voor wat betreft de bestuurssamenstelling het volgende: Heleen André de la Porte gaat 
na 5 jaar het bestuur verlaten; Jeffrey Rundberg stelt zich herverkiesbaar nu een termijn 
van 3 jaar is verstreken en we heten Stacey Vrijhof welkom als nieuw bestuurslid, zij 
neemt de secretariële taken van Heleen over. 
Heb je ook interesse om zitting te nemen in het bestuur van onze wijkvereniging? Dat is 
nog zeker mogelijk, neem dan contact op met een van de bestuursleden en maak je 
kandidatuur bekend. 
 
Aansluitend aan de ALV geven we graag ruimte aan BENG!, wat staat voor Biltse Energie 
Neutrale Gemeenschap. Doelstelling van BENG! is om dit in 2030 bereikt te heben en 
daar wordt hard aan gewerkt in samenwerking met de gemeente De Bilt en met veel 
andere partners. De Bilt draait nu nog voor meer dan 90% op fossiele brandstoffen. Dat 
kan en moet anders: door véél meer energie te besparen én door op allerlei manieren te 
werken aan de opwekking van energie uit duurzame bronnen. BENG! wenst kernen van 
de gemeente meer te betrekken bij haar activiteiten. Zij komt haar plannen uiteenzetten 
en ons zo uitdagen een bijdrage te leveren aan verduurzaming. Dat is ook continuïteit 
van onze gemeenschap. 
 
Gluren bij de Buren 
Ook dit jaar vindt Gluren bij de Buren plaats in huizen in De Bilt, te weten op 17 en 18 
maart. Twee dagen lang zullen particulieren weer hun deuren openen voor optredens van 
kleinschalige (amateur) gezelschappen. Het zal dit keer een extra feestelijk weekend 
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worden omdat Gluren bij de Buren De Bilt/Bilthoven haar 10de jubileum viert. De 
optredens vinden plaats op zo'n 20 adressen en zijn gratis toegankelijk. 
 
In onze wijk doet Koppellaan 2 weer mee; de deur is zowel zaterdag als zondag om 
14.00, 15.00 en 16.00 uur open, met zaterdag Trio Bel Ami, 3 zangeressen met 
repertoire uit de jaren ’40-’50 en zondag met singer/songwriter Jorien Habing die zingt 
over onderwerpen die je raken. Tevens zijn er foto’s van Claire van Lierop te bekijken. 
Na afloop van het laatste optreden kan er op beide dagen nog nagepraat worden met een 
drankje en hapje. Kom even langs en geniet van de optredens! 
 
Paaseieren zoeken 
Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, gaan we weer paaseieren verstoppen voor de 
(kleine) kinderen. Voor de iets grotere kinderen is een (foto)speurtocht door de wijk. Om 
11 uur staan we met een kraam met limonade en koffie – en natuurlijk paaseietjes - 
klaar op het grasveld van de Prins Hendriklaan/Kruislaan. Leuk om jullie dan te 
ontmoeten. 
 
Vogels spotten 
Wie gaat ermee vogels spotten in de wijk met Janneke Kimstra (Vogelwacht Utrecht)? 
Kom dan op zaterdag 7 april om 7.30 uur naar het grasveld bij de Kruislaan/Prins 
Hendriklaan. Zoals elk jaar besluiten we met een lekker ontbijt aangeboden door Titia en 
Gerrit Bloothooft. Voor hun organisatie: graag even aanmelden op 
info@wijkvogelzang.nl. Later op de ochtend kun je meedoen met het groenstrook 
onderhoud (niet verplicht natuurlijk!). 
 
Groenstrook onderhoud 
Het natuurpad Vogelzang, de groenstrook langs het spoor, is eigendom van NS Vastgoed. 
De wijkvereniging heeft met NS Vastgoed afgesproken dat de groenstrook open wordt 
gesteld, in ruil waarvoor de wijkvereniging deze onderhoudt. We hebben er een aantal 
fruitbomen geplant en organiseren elk voorjaar een ‘snoeiochtend’. Snoeiafval uit de wijk 
kan tegen de geluidswal worden geplaatst; dus niet over het hek gooien svp. 
Houtsnippers kunnen op het pad worden verspreid. Het stuk tussen de Spoorlaan en het 
pad houden we netjes en open. Hondenpoep – zeker op en direct naast het pad – graag 
opruimen (er hangen plactic zakjes bij de ingang bij Spoorlaan 9/11). Zo houden we het 
natuurpad samen netjes. Op zaterdag 7 april gaan we om 11.00 uur het natuurpad 
weer opknappen. Komen jullie een handje helpen? We verzamelen bij de ingang bij het 
begin van de Spoorlaan. Natuurlijk is er koffie, thee en koek. 
 
Koffie ochtenden in 2018 
De koffieochtenden voor de ouderen hebben een vast maandelijks ritme gevonden en 
zijn voor de resterende maanden van 2018 vastgesteld op: maandag 09 april, dinsdag 08 
mei, woensdag 06 juni, maandag 09 juli, dinsdag 07 augustus, woensdag 05 september, 
maandag 08 otober, dinsdag 06 november en woensdag 05 december. Iedereen is 
welkom. Aanmelden kan bij Heleen via 06-15073324 / 030-2724823. 
 
Contributie 
Ten slotte een verzoek aan onze leden om de jaarcontributie 2018 aan de vereniging te 
voldoen, als dat nog niet is gedaan. Dat kan door het overmaken van EUR 10,00 op 
rekeningnummer NL48 INGB 0008982811 ten gunste van Wijkvereniging Vogelzang in 
Bilthoven onder vermelding van het contributiejaar en je adres.  
 

 

Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Heleen André de la Porte, Tim Heere, Tjeerd Mijnster 


