
 

Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang  

 
 

ALV - 7 juli 
Wijkfeest - 28 augustus 
Running Dinner – 5 november 
 
Basiscursus reanimatie / AED 
 
Bijvriendelijk inrichten groenstrook 
 
Groene Tour – ploggen en plandelen 

 
Beste mede-wijkbewoners, 
 
De zomer is begonnen; de laatste dagen hebben we al geweldig weer gehad en we hopen natuurlijk op 
een mooie zomer. Het aantal besmettingen neemt gelukkig steeds verder af, mede omdat het vaccineren 
nu in een rap tempo gaat. Dit maakt dat er steeds meer versoepelingen worden doorgevoerd en de 
richtlijnen over sociaal contact weer mogelijkheden bieden voor samenkomsten van de wijkvereniging. 
Wij volgen dit natuurlijk op de voet en gaan er nu dan ook vanuit dat we een aantal activiteiten kunnen 
gaan plannen. We weten nu nog niet precies onder welke voorwaarden, maar we zijn blij jullie te kunnen 
melden dat we data hebben bepaald voor de ALV, het wijkfeest en een Running Dinner in het najaar. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op woensdag 7 juli is om 20.00 uur onze algemene ledenvergadering, die zal plaatsvinden in Buro Lou, 
dat is het voormalig politiebureau aan de Leyenseweg 38. Wij nodigen iedereen graag uit om daar 
aanwezig te zijn. Op de agenda van de ALV staat de jaarlijkse verantwoording. Wij verwijzen naar onze 
website voor de notulen van de ALV van vorig jaar, de financiën en het secretarieel verslag. 
 
Bert Roke gaat het bestuur verlaten, Esther Strijbos en Madelon Spruijt hebben zich gemeld voor het 
bestuur. We heten hen dan ook van harte welkom.  
 
Wijkfeest 
Wij hebben ons traditioneel jaarlijks wijkfeest nu gepland op zaterdag 28 augustus vanaf 17:00 uur op het 
grasveld van de Kruislaan. Op dit moment weten we nog niet of we het wijkfeest kunnen organiseren 
zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Met name is het niet zeker of we het eten op dezelfde 
manier kunnen verzorgen. Maar we gaan in ieder geval wel iets doen om samen te komen, om een goede 
start te maken na de vakantieperiode, onder het genot van een drankje. En om eindelijk weer eens elkaar 
te ontmoeten en de oude banden aan te halen. We houden jullie op de hoogte wat mogelijk is. We 
hebben er nu al heel veel zin in! 
 
Running Dinner 
Vier jaren hebben we Running Dinner met veel plezier voor de start van de zomerperiode gehad. Vorig 
jaar en ook dit jaar is het helaas niet doorgegaan in verband met corona. Om niet nog een jaar te hoeven 
wachten, is nog dit najaar een Running Dinner gepland en wel op vrijdag 5 november. Annette en Olga 
zullen ook deze versie graag organiseren. Het Running Dinner is een driegangen diner waarbij iedereen 
één gang moet koken voor 6 personen. Per gang wisselt het gezelschap en wordt in een ander huis 
gegeten. Iedereen uit de wijk kan zich opgeven, je hoeft echt geen topkok te zijn! 
 
Je kan je als team van twee personen opgeven, of alleen (je wordt dan in een team van 2 personen 
ingedeeld). Elke gang wordt met twee andere teams in het huis van de kok gegeten. Meld je alvast aan via 
email op runningdinnervogelzang@hotmail.com, we komen na de zomer met meer informatie. 
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BuurtAED-actie van de Wissellaan Bilthoven groot succes! 
Het appartementencomplex aan de Wissellaan heeft sinds 22 april een AED. Deze bevindt zich aan de 
buitenmuur bij de ingang van appartementengebouw blok 2. Er is in korte tijd geld opgehaald door de 
bewoners en dichtstbijzijnde buren om de AED met bijpassende buitenkast aan te schaffen. De AED is 
inmiddels aangemeld bij het landelijk AED-netwerk. 
 
Oproep burgerhulpverleners 
De Hartstichting heeft een oproepsysteem (Hartslagnu) bestaande uit burgerhulpverleners. Zij worden 
opgeroepen bij een hartstilstand in de buurt waar zij zich op dat moment bevinden. Hiervoor moet je wel 
zijn opgeleid én aangemeld. Er zijn helaas nog steeds onvoldoende burgerhulpverleners beschikbaar. Kun 
je reanimeren meld je dan aan bij www.hartslagnu.nl.  
 
Basiscursus reanimatie / AED 
Samen met de Hartstichting / Hartslag De Bilt organiseren wij een basiscursus reanimatie/AED voor 
bewoners van onze wijk. We plannen deze cursus na de zomer en we gaan dit doen in Buro Lou, 
voormalig politiebureau aan de Leyenseweg 38. Deze cursus duurt 3 à 4 uur en wordt op één avond 
gegeven. We zullen voor ongeveer 15 personen plek hebben; dus meld je aan voor deze cursus via 
info@wijkverenigingvogelzang.nl en we nemen contact met je op. Of en welke kosten hiermee gemoeid 
zijn, kunnen we nog niet zeggen. Maar als we al een bijdrage vragen zal het niet meer dan een paar 
tientjes zijn. Na het succesvol volgen van deze cursus kan je je ook aanmelden voor burgerhulpverlener. 
 
Bijvriendelijk inrichten groenstrook/natuurpad 
De wijkvereniging heeft succesvol een flinke subsidie toezegging gekregen vanuit KIEM (loket voor 
natuurinitiatieven in de provincie Utrecht). Wij hebben een bijdrage gevraagd voor het bijvriendelijk 
inrichten van de groenstrook/natuurpad met bijenhotel en bijvriendelijke planten, inclusief educatie over 
bijen voor kinderen. Dit moet voor de volgende lente klaar zijn. De imker in onze wijk, Els Bonten, zal ons 
bijstaan. Maar wij zoeken nog wel één of meerdere enthousiaste wijkgenoten die de kar willen trekken. 
Dus ben je hier enthousiast over, heb je groene vingers en/of kennis en interesse in bijen en het lijkt je 
leuk om dit op te pakken, meld je dan aan via Jeffrey (voorzitter@wijkvogelzang.nl). 
 
Groene Tour De Bilt 
De organisatie Plog it Up De Bilt nodigt buurtbewoners uit om in de maand augustus mee te doen met de 
‘Groene Tour De Bilt’. Het plan is om in één maand in alle wijken/buurten van Bilthoven/De Bilt samen 
met de buurtbewoners zwerfafval al wandelend en joggend op te ruimen. Wij hebben onze wijk ook 
aangemeld. 
Ploggen is een hype uit Zweden. Het is een samenvoeging van de woorden ‘Plocka Upp’ wat in het 
Zweeds oprapen betekent en ‘joggen’. In Nederland is ook ‘plandelen’ ontstaan; wandelend plastic 
opruimen. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar sportiefinhetgroen.nl. De initiatiefneemster, 
Anke Hazeleger, is genomineerd als één van de 100 Duurzame Jonge Ondernemers 2021. 
 
Participatie voormalig politiebureau 
Op 23 juni zullen gemeente en de projectontwikkelaar hun plannen presenteren in een (digitale) 
bijeenkomst voor alle direct omwonenden van het voormalig politiebureau. Het participatieteam voelt 
zich onvoldoende gehoord in het participatietraject en komen met een eigen nieuwsbrief. 
 
Lid worden van de wijkvereniging 
Om lid te worden van onze wijkvereniging, kan je het aanmeldingsformulier downloaden van onze 
website wijkvogelzang.nl en ingevuld afgeven op Prins Hendriklaan 97. Of je stuurt een email aan 
info@wijkverenigingvogelzang.nl dat je lid wilt worden. 
 
Nieuwsbrief 
Wil je de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen, wil je dit dan a.u.b. opgeven aan Tim via email 
info@wijkvogelzang.nl. Je wordt dan opgenomen in de mailinglijst. 
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Stacey Vrijhof, Tim Heere, Bertine Klinkenberg 
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