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Beste allen, 
 
de zomer is nu echt begonnen met warme dagen. Nog even, en velen van ons gaan op 
vakantie. Maar op zaterdag 11 juli gaan 40 bewoners eerst meedoen aan het eerste 
running dinner in de wijk! We zijn blij met de grote belangstelling. Annette en Olga 
hebben een mooi schema gemaakt in welk huis ieder een gang mee-eet in steeds weer 
ander gezelschap. Zo leren we elkaar beter kennen en het wordt vast gezellig napraten 
tijdens de gezamenlijke koffie op het einde.  
 
Zoals elk jaar ontmoeten we elkaar weer na de zomervakantie op zaterdag 29 augustus 
op het traditionele wijkfeest. Reserveer die datum alvast! We hebben dit keer een imker 
uitgenodigd om iets te laten zien en te vertellen over de bij. Dit nuttige beestje is wat 
minder in de wijk aanwezig dan de hommel en het is leuk om er meer over te weten. We 
beginnen om 17.00 uur en de maaltijd start om 18.00. Uiteraard is er een springkussen 
voor de kinderen.  
 
Er is een paar weken geleden een eerste koffieochtend georganiseerd voor de ouderen in 
de wijk. Dat was een gezellige en geanimeerde bijeenkomst en daarom staat de volgende 
koffieochtend voor 18 september op de agenda  (dit keer in de theetuin van 
Spoorlaan 9, van 10-11.30 uur). Iedereen is weer van harte welkom. 
 
Zoals jullie gemerkt hebben heeft de groenstrook langs het spoor twee naambordjes 
‘Natuurpad Vogelzang’ gekregen (gemaakt door kinderen van de Werkplaats). Het is 
weer een stap naar een prettige wandelroute daar, in een gevarieerde natuur. Ga er eens 
kijken. Het deel tussen de Spoorlaan en het pad houden we wat open, terwijl het deel 
tussen het pad en de geluidswal een wildere begroeïng mag hebben met bramen en 
klimop zodat de wal aan het zicht wordt onttrokken.  
 
Ten slotte is onze nieuwe penningmeester Jeffrey Rundberg bezig met de inning van de 
contributie (10 euro). Ons volledige rekeningnummer is NL48 INGB 0008982811. 
 
We wensen iedereen een fijne zomer toe, en zien elkaar graag daarna gezond weer terug 
op het wijkfeest.  
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