
 
Beste mede-wijkbewoners, 
 
Elk jaar hebben wij een mooie kerstboom op de route naar het centrum op de hoek Prins 
Hendriklaan en de Spoorlaan. Ook dit jaar gaan we de boom weer plaatsen, en wel op 14 
december. Hiervoor zoeken we nog enkele sterke mannen en vrouwen die ons daarbij kunnen 
helpen. Je kan je hiervoor aanmelden via de buurtapp “handige handjes” of kom gewoon 
langs om 13:00 uur. 
 
Knutselen van kerstboomversieringen: zaterdag 14 december 
We zouden het erg leuk vinden als veel kinderen en volwassenen helpen om de kerstboom te 
versieren. We doen dit op 14 december vanaf 16:00 uur. Net als vorig jaar, willen we het 
versieren van de boom combineren met een borrel met oliebollen. Je kan dan eigen versiering 
meenemen, of neem wat knutselspullen mee. Wij zorgen ook nog voor knutselspullen zodat je 
op zaterdag dan je eigen kerstboomversiering kan maken. Enkele voorbeelden ter inspiratie: 

 
 
Vogelgesprek over kindertekeningen: dinsdag 10 december 
Het vogelgesprek van november is verplaatst naar aanstaande dinsdag 10 december zodat 
meer mensen aanwezig kunnen zijn. Dit vogelgesprek gaat over kindertekeningen, door 
Margot Janssen:  
 
Kinderen houden van tekenen. Als ze anderhalf zijn tekenen ze al een spoor op het papier. Ze 
vertellen in hun tekening, zonder dat ze het weten, heel veel over hun ontwikkeling. Ieder 
mens volgt dezelfde stappen, en die te leren zien is leuk. Op deze avond vertel ik wat je kan 
“lezen“ in de tekening van je (klein)kind en laat ik je ook ervaren hoe leuk het is om samen 
met je (klein)kind te tekenen. Ik ben tekendocent en lerares basisschool geweest. Neemt u 
kindertekeningen mee? 
Graag tot dan, Margot Janssen 
 
Dit vogelgesprek wordt dus nu op 10 december gehouden op de Spoorlaan 24 vanaf 20:00 
uur tot ongeveer 21:30 uur. U bent van harte uitgenodigd, laat aub even weten aan Heleen 
als u wenst te komen. 
 
Koffieochtenden 
Ook in 2020 zal er weer elke maand een koffieochtend zijn met de oudere wijkbewoners. De 
koffieochtenden vinden plaats van 10-11.30 uur bij een van de deelnemers thuis. Iedereen is 
welkom! Graag even aanmelden bij Heleen André de la Porte (0302724823/0615073324). De 
koffieochtenden zijn afwisselend op maandag, dinsdag en woensdag: 13 januari, 18 februari, 
18 maart, 20 april, 19 mei, 17 juni, 20 juli, 18 augustus, 16 september, 19 oktober en 17 
november. We sluiten het jaar af met een SinterKerstlunch op 9 december. 
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Info-avond zonnepanelen: dinsdag 14 januari 
Vorig jaar zijn we gestart met duurzaamheid in de wijk. Na de ALV in 2018 is gesproken over 
het initaitef ‘BENG! in de buurt’. Wij hebben hen benaderd over zonnepannelen, en zij geven 
aan graag hun kennis en expertise in te brengen met een speciaal traject voor Vogelzang als 
er in ieder geval bij 5 à 6 huizen animo bestaat hiervoor. En anders verwijzen zij graag naar 
de maandelijkse huiskamerbijeenkmsten over zonnepanelen van Roel Simons, zie de website 
van BENG!, waarvan de eerstvolgende op 21 januari is. 
 
Er zijn nu 2 wijkbewoners concreet geinteresserd in de aanschaf van zonnepanelen, Bert 
Klinkenberg en Jeffrey Rundberg. Zij wensen te bekijken of er voldoende animo is bij andere 
wijkbewoners om gezamenlijk op te trekken. Wij nodigen allen dan ook van harte uit om 
informatie te halen of te brengen over zonnepanelen op dinsdag 14 januari 2020 van 20:00-
21:30 uur op de Spoorlaan 33 (doorlopen naar bijgebouw aan de linkerzijde).  
 
Buurtapps 
Wij worden regelmatig gevraagd welke apps er allemaal in gebruik zijn in de wijk. Hierbij een 
korte samenvatting: 
Buurtpreventie Vogelzang: deze app bevordert toezicht in de wijk ter verhoging van de 

veiligheid en betreft alleen meldingen 112 (beheerders zijn 
Maaico Maarsen, Bert Roke en Jeffrey Rundberg) 

Buurtapp 2 Vogelzang: met medebewoners van onze wijk communiceren over algemene 
onderwerpen, zoals een hond die weggelopen is of een 
hulpvraag over bijv. tuingereedschap. Alles kan. (beheerders 
zijn Maaico Maarsen en Tyrsa van Dal) 

Handige handjes: de wijkvereniging gebruikt deze app voor het vragen van hulp 
bij allerlei klussen, zoals het opzetten van een kerstboom, of het 
klaarzetten van het wijkfeest (beheerder is Tim Heere). 

 
Tevens zijn er commerciële apps die beogen de communicatie in de wijk te bevorderen en die 
zeker interessant kunnen zijn. Voorbeelden van deze apps zijn Nextdoor, BuurtApp en 
VeiligeBuurt. Informeer uzelf goed voor u één van deze apps installeert. 
 
Wij attenderen u  graag op een heel nuttige app, te weten de afvalwijzer. Deze 
helpt u herinneren om de afvalcontainer GFT, Plastic, papier of restafval tijdig aan 
de weg te zetten door een dag van te voren een bericht te sturen. 
 
Contributie 
Het is ook de tijd om weer aandacht te vragen voor de jaarlijkse contributie. Voor 
eenvoudiger administratie, vragen we uw adres toe te voegen bij de omschrijving. Verder 
zouden we willen stimuleren om een jaarlijks automatische overschrijving op 1 januari te 
regelen. 

 Verzoek om EUR 10,00 over te maken naar rekening 
NL48 INGB 0008982811 t.n.v. wijkvereniging Vogelzang onder vermelding van het 
contributiejaar en je adres. 

 
 
 
Al met al hopen we er ook dit jaar aan te hebben bijgedragen dat iedereen, van jong tot oud, 
met plezier in onze wijk woont. Dat kon niet zonder jullie medewerking en steun. We danken 
jullie voor die saamhorigheid en wensen iedereen fijne feestdagen toe. 
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey, Bert, Stacey, Tim, Tjeerd 
 
 

AGENDA Q4 2019 + Q1 2020 
Dinsdag 10 december Vogelgesprek van 20:00-21:30 te Spoorlaan 24 
Zaterdag 14 december Kerstboom optuigen om 13:00 uur 

Knutselen en versieren met borrel vanaf 16:00 uur 
Dinsdag 14 januari Info avond zonnepanelen van 20:00-21:30 te Spoorlaan 33 
 


