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Beste mede-wijkbewoners, 
 
de jaarlijkse kerstboom zal op 17 december geplaatst en versierd worden bij het fietspad 
over de tunnel van de Soestdijkseweg. Het is altijd weer een mooi verlicht baken voor de 
wijk in deze donkere dagen. We versieren dit jaar ’s middags. Komen jullie helpen? 
 
De kerstboom wordt versierd op zaterdag 17 december 14.00 uur. Er zijn koekjes en 
warme dranken, voor jong en oud.  
 
Het afgelopen jaar hebben alle traditionele activiteiten weer met veel hulp, bijval en 
aanwezigheid van jullie plaatsgevonden. Het Running Dinner is daar nu wel definitief aan 
toegevoegd. En ook de koffie ochtenden voor de ouderen hebben een vast maandelijks 
ritme gevonden. Noteer voor het komend jaar 16-1, 14-2, 15-3, 10-4, 9-5, 7-6, 10-7,  
15-8, 13-9, 16-10, 14-11 en 13-12. Aanmelden kan bij Heleen 06-15073324 /          
030-2724823. 
 
Op de algemene ledenvergadering stond veiligheid centraal, met een toelichting van onze 
wijkagenten Floris Moons en Laura van de Kraats. Dat heeft geleid tot een wijk-app 
buurtpreventie waarbij inmiddels bijna 100 wijkgenoten zijn aangesloten. Een aparte 
voorlichting over het herkennen van verdachte situaties kon dit jaar niet doorgaan, maar 
zal zo mogelijk aan de komende ledenvergadering worden gekoppeld. Raamstickers zijn 
te halen bij Maaico Maarsen, Spoorlaan 21.  
 
De discussie rond De Prins heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Er zijn betere 
afspraken gemaakt, maar er loopt nog een verzoek van omwonenden tot handhaving.  
 
Het komend jaar zullen Gerrit Bloothooft en Maaico Maarsen aftreden uit het bestuur en 
niet herkiesbaar zijn. We roepen iedereen op die er over wil denken een steentje bij te 
dragen aan het organiseren van de activiteiten in onze wijk zich te melden bij het 
bestuur.  
 
Het is ook de tijd om weer de jaarlijke contributie van 10 euro te voldoen. We zouden 
willen stimuleren dat met een automatische overschrijving op 1 januari naar rekening 
NL48 INGB 0008982811 t.n.v. wijkvereniging Vogelzang te regelen.  
 
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. 
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