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Beste mede-wijkbewoners, 
 
 
we zitten weer midden in de donkere dagen. Maar we gaan voor licht zorgen. De 
gemeente heeft weer een kerstboom aan de wijk ter beschikking gesteld. We hebben er 
dit keer voor gekozen om de boom te plaatsen bij het begin van het fietspad over de 
tunnel. Dat is in de zichtlijn van zowel de Prins Hendriklaan als de Spoorlaan. Dit jaar zal 
tunnelaannemer Heijmans ons helpen en de boom daar plaatsen. Maar het is aan ons om 
de verlichting erin te hangen, en om de boom te versieren.  
 
Dat gaan we doen op zaterdag 14 december om 11.00 uur. We nodigen u uit om net 
zoals vorig jaar weer een creatieve bijdrage aan de versiering te leveren en die in de 
boom te komen hangen.  
 
Overigens, het is verder nog een kale boel daar. We gaan het komend jaar proberen dat 
stuk weer groen te maken. Daarbij denken we aan klimop of lei-fruit tegen de geluidswal, 
en de aanplant van een serie fruitbomen en lage heesters ervoor. De gemeente is 
welwillend en zou de aanschaf van de bomen en planten voor zijn rekening kunnen 
nemen, als wij er een plantdag van maken.  
 
Ook al is de gemeentelijke bladactie geweest, er ligt nog veel nagevallen blad op straat. 
Probeer in ieder geval de putten bladvrij te houden. En denk eraan dat een bladerhoop in 
de tuin goed is voor insecten en de vogels, en na een jaartje mooie compost voor de tuin 
levert.  
 
We hebben dit jaar weer veel mooie activiteiten gehad rond de groenstrook, beplanting 
van boomspiegels, bezoek van een Werkplaatsklas, het ophangen van 
gierzwaluwenkasten, nieuwsbrieven, ons wijkfeest, de tunnelopening, St Maarten, de 
kerstboom, en danken jullie voor je betrokkenheid en steun. We wensen ieder van harte 
prettige feestdagen en een gezond 2014 toe.  
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Gerrit Bloothooft (voorzitter), Heleen André de la Porte (secretaris), Koos Verhoeff 
(penningmeester), Reina Everaars-Katerberg, Maaico Maarsen 
 
Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.  
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