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Klik hier om je aan te melden voor
deze Nieuwsbrief.
We gebruiken je persoonsgegevens
uitsluitend voor de nieuwsbrieven
van het Wijkcomité en Vogelwijk
Energiezuinig.
Je kunt content voor de nieuwsbrief

Via deze nieuwsbrief houdt het Wijkcomité Vogelwijk de
bewoners op de hoogte van belangrijk wijkgerelateerd nieuws,
leuke en interessante activiteiten in de wijk en andere

aanleveren, maar beslissingen over
het plaatsen daarvan zijn
voorbehouden aan de redactie.

wetenswaardigheden.

WIJKFEEST | zaterdag 3 september | grote veld Leeuwerikstraat

Eindelijk kunnen we na twee jaar weer als vanouds ons jaarlijkse wijkfeest organiseren. Het belooft een
heel leuk feest te worden met allerlei activiteiten voor jong en oud, groot en klein, zoals schminken, de
traditionele estafetteloop, stoepkrijten, schaken en knutselen. De speeltuin zet een groot springkussen
neer voor de kleintjes en bewoners van Nieuweroord zingen het nieuwe Nieuweroord-lied. Verder kunnen
we genieten van een drankje en zijn er heerlijke - door wijkbewoners gemaakte - hapjes.
En natuurlijk kunnen we vooral weer eens gezellig met elkaar rondhangen, kletsen en plezier maken!
Yvonne van Delft, o.m. wethouder energie, komt ook een kijkje nemen om kennis te maken met de
wijkbewoners. Misschien is ze zelfs op tijd om het startsein te geven voor de estafette.

Energiemarkt | zet ook de knop om en doe mee
Tijdens het wijkfeest is Vogelwijk Energiezuinig natuurlijk ook van de partij en
presenteert zich met een energiemarkt. Wijkbewoners kunnen bij verschillende
marktkramen allerlei informatie krijgen en foldermateriaal meenemen met tips en
adviezen over energiebesparing. De energiecoaches vertellen welke stappen je het
beste kunt zetten om je woning te verduurzamen. Voor de allerkleinsten is er een
grabbelton en voor de jeugd is er een energiekwis om op een speelse manier hun
kennis te testen (altijd prijs!). Verder kunnen bewoners ideeën indienen voor
energiebesparing. Het beste idee kan rekenen op een mooie, duurzame prijs. Wie
weet hoeveel zonnepanelen er op de daken liggen in de Vogelwijk mag het zeggen
en wordt beloond. De nieuwe wijkambassadeur energie, Marcel Terlouw, presenteert
zich in een kraam van GaGoed Leiden. En er staat een leverancier van
warmtepompen op de markt en kan daarover alle ins en outs vertellen.
Programma
16:00 opening wijkfeest | start energiemarkt
16:45 ontvangst wethouder Yvonne van Delft
17:00 estafetteloop | opening buffet
18:00 uitslag estafetteloop
18:00 einde energiemarkt, gevolgd door prijsuitreiking
19:30 Nieuweroord-lied
21:30 einde festiviteiten
Meehelpen? Graag!
Mocht je zin en tijd hebben om een handje te helpen, we zijn nog op zoek naar vrijwilligers. We kunnen
handjes gebruiken:
Bij het maken van gerechten
Bij het helpen bij de opbouw en/of afbouw
Met het serveren van drankjes en hapjes
Door bij het springkussen te staan
Bij de knutseltafel te helpen
Als je een EHBO-diploma hebt, of arts bent en beschikbaar kunt zijn
Laat het dan even weten door een bericht naar activiteiten@vogelwijk.nl. Alle hulp is welkom!

Vogelwijk helpt
Met het initiatief Vogelwijk helpt, hebben we al op een aantal manieren Oekraïense vluchtelingen kunnen
helpen:
Er zijn 14 zakken kleding en schoenen gebracht naar
Clothes 4 you, de winkel van De Bakkerij, waar
Oekraïense vluchtelingen gratis kleding kunnen
uitzoeken.
Er zijn zelfgemaakte schilderijen opgehangen op de
locatie Houtlaan, om de leefruimte van vluchtelingen
aangenamer te maken.
En er zijn al 150 fietsen gebracht, die worden gebruikt
door de vluchtelingen. Ook is er aardig wat klein
onderhoud verzet aan de fietsen.
Hulp is nog steeds welkom. Wil je 1x of 2x per week helpen met het onderhouden van fietsen, stuur dan
een mailtje naar bike4leidenhelpt@gmail.com

Blije gezichten van Oekraïense volwassenen en kinderen zijn een beloning 😊
Mocht je meer informatie willen, stuur een mailtje naar vogelwijkhelpt@vogelwijk.nl

Activiteitenkalender Vogelwijk
Overzicht najaarsactiviteiten
Zaterdag 3 september | Wijkfeest Vogelwijk
Woensdagmiddag 26 oktober | Bos van Bosman opruimactie
(voor kinderen en (groot)ouders)
Zaterdagavond 29 oktober | Halloween griezelwandeling
November | Sinterklaasspeurtocht

Contact
Neem regelmatig een kijkje op onze website voor actuele informatie over de diverse activiteiten of
ontwikkelingen in de Vogelwijk: www.leiden.vogelwijk.nl
Heb je een vraag of feedback over de nieuwsbrief? Mail dan naar communicatie@vogelwijk.nl
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