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Beste mede-wijkbewoners, 
 
zoals elk jaar wordt er weer een kerstboom bij het fietspad over de tunnel van de 
Soestdijkseweg geplaatst. Omdat de gemeente pas in week 51 levert, gaan we die op 
zaterdag 19 december om 11.00 uur versieren. Komen jullie weer helpen en (wellicht 
zelfgemaakte) versiering ophangen? 
 
De kerstboom wordt geplaatst op zaterdag 19 december 11.00 uur. Met daarbij koekjes 
en warme dranken, ook voor de kinderen.  
 
We kunnen weer terugkijken op een jaar waar er veel in de wijk is gebeurd. We 
begonnen met de algemene ledenvergadering met een lezing van Beng! (de Bilt Energie 
Neutrale Gemeente) over hoe je energiegebruik kunt beperken en ook zelf energie kunt 
opwekken. Een aantal vroege vogels speurde met Janneke Kimstra in de wijk en betrapte 
spechten met jongen in een eik aan de Spoorlaan. Er werden in het voorjaar paaseieren 
gezocht en er werd aan de groenstrook gewerkt (ook weer door een klas van de 
Werkplaats), met daarin nu het Natuurpad Vogelzang. Nieuw en een groot succes was 
het Running Dinner, waar in steeds wisselende samenstelling de gangen in andere huizen 
werden gegeten. Een gezellige manier om elkaar te spreken en (beter) te leren kennen. 
Na de zomer natuurlijk ons wijkfeest, met dit keer aandacht voor de bijen. Niet op het 
programma, maar wel verrassend was de komst van een das in de wijk. Snuitputjes in 
het gras, gegraven gaten, en –atypisch- gedode kippen kenmerkten deze nieuwe 
bewoner (die zich op dezelfde manier ook in Overbosch liet zien). En vorige maand was 
Sint Maarten weer gezellig met wel 80 kinderen die langskwamen.  
 
De ouderen in de wijk kunnen elkaar nu maandelijks ontmoeten in de theetuin van 
Spoorlaan 11; de eerstvolgende koffie-ochtenden zijn om 10.00 uur op dinsdag  
15 december, woensdag 20 januari, donderdag 18 februari, en vrijdag 18 maart. Even 
aanmelden bij Henny Groenewegen op telefoonnummer 030–2292056. 
 
Wat een aktiviteiten in onze mooie wijk! Dat lukt alleen wanneer iedereen af en toe een 
steentje bijdraagt – vele handen maken licht werk - en wanneer er aandacht en zorg 
voor elkaar is. We bedanken jullie voor de betrokkenheid en wensen jullie fijne 
feestdagen en een mooi 2016 toe. 
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Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.  
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