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Blad 1

Feestkrant Vogeltjeswei
U
Uiittnnooddiiggiinngg
Hierbij nodigen wij u uit om als
bewoner, direct betrokkene of
sponsor ons buurtopeningsfeest op
zaterdag 3 juni 2000 bij te wonen.

V
Voooorrw
woooorrdd

door Johan Eckhardt
(Voorzitter Buurtvereniging)

De meesten van ons wonen inmiddels alweer een poosje in Vogeltjeswei.
Vogeltjeswei is in een korte periode
een wijk geworden die er qua
woningen en woonomgeving prachtig
uitziet.

Hopelijk zal Vogeltjeswei zich ontwikkelen als een wijk waar de bewoners zich thuisvoelen, want alleen dán kunnen ze er voor zorgen
dat Vogeltjeswei een ‘thuis’ voor
álle bewoners zal zijn.
Al heel lang geleden is aangekondigd dat er een openingsfeest georganiseerd zou worden, echter
wegens tijdgebrek en omdat de
straten niet klaar waren, is hier tot
heden niets van gekomen.
Maar eindelijk is het dan zover, alle
zaken zijn geregeld dus het buurtfeest kan beginnen.

wel een beetje trots op, dat we met
inzet van velen dit feest uiteindelijk toch voor elkaar hebben
gekregen.
Dankzij de medewerking van een
groot aantal buurtbewoners die zich
allemaal voor en in het belang van
een leefbaar Vogeltjeswei hebben
ingezet, kunnen we u op zaterdag
3 juni een dagvullend programma
presenteren waar ons inziens aan
iedereen is gedacht.

P
Prrooggrraam
mm
maa
Hoofdlocatie: einde Pikoletstraat
parkzijde. Verder in de Pikoletstraat zelf (tot aan de Suikerdiefjestraat) diverse kraampjes en ook
activiteiten voor de kleintjes.
10.00 – 10.30

Tae-Bo en
Sponsorloop

10.30 – 12.30

Sport en spel

12.30 – 13.00

Ook willen wij de bedrijven die ons
van financiële en materiële ondersteuning hebben voorzien bedanken
want zonder hun bijdragen was het
ons nooit gelukt om ons openingsfeest op deze manier te houden.

Officiëel gedeelte
met toespraak
Ronald Janssen

13.00 – 13.30

Multiculturele
hapjes & drankjes

13.30 – 15.15

Zoals u in deze feestkrant kunt
lezen is er een uitgebreid programma met muziek, cultuur, sport enz.
dus verwachten we dat iedereen,
jong en oud, actief of passief op het
feest aanwezig zal zijn, zodat we er
met heel de buurt een prach-tig
evenement van kunnen maken.

Culturele modeshow met verkiezing van Miss & Mr.
Vogeltjeswei

15.15 – 16.00

Karate demo Omnisport St. A’dam ZO

16.00 – 16.15

PAUZE

16.15 – 18.00

Soundmix/Playback

Wij zijn er in ieder geval helemaal
klaar voor.

18.00 – 18.30

Tante Flos leest
verhaaltje(s) voor
aan de kinderen

18.30 – 18.45

Prijsuitreiking
kleurwedstrijd

18.00 – 18.45

ETEN

18.45 – 19.00

Intro Avondprogr.

20.30 – 20.45

Trekking Loterij

19.00 – 22.00

Live optreden Band!
Danst u mee???
Kleine pasjes, grote
pasjes…
Raadt u nu hun
naam misschien???

Tot slot hoop ik dat iedereen een
geweldig leuke dag met ontzettend
mooi weer zal hebben, en als
iedereen zijn zonnige humeur
meeneemt, dan kan het buurtfeest
niet mislukken.
Tot ziens op zaterdag
3 juni 2000 vanaf 10.00 uur

Het is voor het eerst dat er in
Vogeltjeswei een dergelijk evenement wordt gehouden, dus zien we
dit tevens als het openingsfeest.
Ik ben als voorzitter van de buurtvereniging erg blij en er toch ook
Feestkrant Vogeltjeswei
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SSppoonnssoorrlloooopp
Eén van de onderdelen waar we
onze feestdag mee starten is de
sponsorloop.

Melden en verzamelen om 9.45
uur bij het podiumde en loop
zoveel rondjes als je wilt en kan!
Zoek een sponsor die jou voor
ieder gelopen rondje een bedrag
betaalt en geef je verdiende geld
af bij de kraam van de
SNKP-Bolivia.

Blad 2

De meeste Bolivianen zijn arm en
hebben geen geld om hun kinderen een school te laten bezoeken.
Een gevolg van het niet naar
school gaan is dat deze kinderen
reeds op jonge leeftijd hun
ouderlijk huis verlaten en naar de
grote steden trekken in de hoop
daar meer mogelijkheden voor een
beter leven te vinden.
Het leven in de grote steden valt
vaak bitter tegen. Ze worden al
jong geconfronteerd met zaken
als drugs, lijm snuiven, diefstal en
dergelijke. Problemen waar je
iedereen van zou willen vrijwaren
maar zeker jonge onschuldige
kinderen.

In de laatste nieuwsbrief kondigden we al aan dat we in de
feestkrant meer aandacht aan
bovengenoemde SNKP-Bolivia
zouden besteden.

Deze Stichting Netwerk Kleine
Projecten is werkzaam in onder
andere Bolivia.
Bolivia is een land dat 30x groter
is dan Nederland en waar ongeveer 7 miljoen mensen wonen.

SSppoorrtt eenn ssppeell
Neem de uitdaging aan en meet je
krachten met de rest van de bewoners uit Vogeltjeswei.
Iedereen ongeacht zijn/haar
leeftijd kan laten zien wat hij/zij
kan presteren.

Daar vind je ook Ria Peñaloza die
je de nodige informatie kan geven
over deze stichting.
Je kunt jezelf er daar van overtuigen dat ons bij elkaar gelopen
geld absoluut zinvol besteed
wordt.

De kinderen in Bolivia zullen je
dankbaar zijn en hebben voor
iedere deelnemer aan de sponsorloop een leuke kleine verrassing.

Om te voorkomen dat deze kinderen nu toch door de nood gedwongen massaal naar de steden blijven trekken heeft de SNKPBolivia een aantal kindertehuizen
opgericht.
De kinderen vinden hier een beschermd onderkomen, er is eten
en drinken en ze worden gestimuleerd op de praktijk gerichte opleidingen en cursussen te volgen,
zodat ze op latere leeftijd op een
positieve en zelfstandige wijze
deel uit kunnen maken van de
maatschappij en hopelijk zo ook
aan een betere toekomst van hun
Bolivia kunnen werken.

De sporten die beoefend kunnen
worden zijn:
!
Straatvoetbal
!
Touwtrekken
!
Zaklopen
!
Sumoworstelen (v.a. 12 jaar)

Het mooiste zou zijn als er zich
complete teams zouden aanmelden. Elk team moet bestaan uit 6
personen waarvan minimaal 2
meisjes/vrouwen .
Alle activiteiten worden begeleid
door professionele medewerkers
van B.Z.O. en met behulp van
mensen uit de organisatie van ons
buurtfeest.

Na dit verhaal begrijpt iedereen
natuurlijk de noodzaak van geld
voor deze geweldige stichting.
Dus… klop aan bij familieleden,
buren en vrienden en loop je
rondjes!!!!!!

Feestkrant Vogeltjeswei

Let op: iedereen kan meedoen,
ongeacht je leeftijd!!!!!!!
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Pllaayybbaacckk

C
Cuullttuurreellee m
mooddeesshhoow
w

Eenmalige kans om beroemdste
zanger(es) of zanggroep van de
Vogeltjeswei te worden!
Tijdens ons buurtfeest zal een
soundmix- en playbackshow
worden gehouden.

Laat zien wie je bent en waar je
vandaan komt.

Tijdens de culturele modeshow
wordt u uitgenodigd om in de
traditionele kleding van uw land of
cultuur over de catwalk te
paraderen.

Trek dus je stoute schoenen aan,
je sari of je boerenkiel en geef
ons feest een multiculturele kleur.

Dé kans om uw talenten aan heel
Vogeltjeswei te laten horen en te
laten zien.
Goed oefenen dus nog in deze
laatste week en je CD of MC met
de juiste muziek aanstaande
zaterdag meenemen!

De winnaar en winnares van deze
show mogen zich “Mr. en Miss
Vogeltjeswei” noemen.

Direct na alle optredens zal een
deskundige jury in beraad gaan en
beslissen wie het allermooiste
heeft/hebben gezongen of de
meest originele act heeft/hebben neergezet.
Voor de meest originele creaties
zijn enkele fraaie prijzen beschikbaar.

Voor de winnaars zijn diverse
mooie prijzen beschikbaar.
Tijdens het juryberaad kunt u
genieten van een spetterend
optreden van een jonge Michael
Jackson.
Een artiest die al op jeugdige
leeftijd de nodige sporen op
muziekgebied heeft verdiend en
dus een mooie afsluiting is van
onze eigen muzikale activiteiten.
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(voor kinderen tot en met 12 jaar)

We wonen in een wijk vol prachtige vogels. Doe je mee met onze
vogelkleurwedstrijd?

Blad 4

D
Dee llootteerriijj
In de week voorafgaand aan het
buurtfeest worden er huis aan
huis loten verkocht.
Ook tijdens het feest wordt u nog
in de gelegenheid gesteld loten te
kopen.
De prijs van de loten is ƒ 1,- per
stuk en 6 loten voor ƒ 5,-.

Je vindt de kleurplaat op de
laatste bladzijde van deze
feestkrant.
Slijp je potloden of pak je mooiste stiften en zorg dat je in de
prijzen valt.
Als je broertjes of zusjes hebt
die ook een exemlaar van de
kleurplaat willen hebben dan kun
je hem natuurlijk voor het kleuren
gewoon kopiëren.
Je hebt tot zaterdag 3 juni tot
12.00 uur de tijd om van deze
vogel iets moois te maken.

Tot die tijd kun je je kleurplaat
inleveren bij Marionne op Putterplantsoen 51 (in de brievenbus).
Vergeet niet om je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer op
de achterkant van de kleurplaat in
te vullen!!
We hebben prijzen voor verschillende leeftijden en maken de
winnaars bekend direct na het
optreden van tante Flos.

Op 3 juni om 20.30 uur is de
trekking van deze loterij en u
kunt zich nu alvast verheugen op
een aantal geweldige prijzen.

R
Riinnggm
maasstteerrss
De naam van onze wijk Vogeltjeswei heeft zoals u misschien wel
weet al een echt stukje “Bijlmergeschiedenis”.

In de jaren dat er voor ons huidige
woongebied nog geen bouwplannen ontwikkeld waren, werd dit
stukje ongecultiveerde grond wel
al enthousiast gebruikt door de
Vereniging van de Ringmasters.

Zij kwamen dagelijks met hun
vogelkooitjes met exotische
zangvogeltjes op de weide bijeen
om met elkaar te wedijveren wiens
vogeltje het mooiste en het
langste zijn zangkunsten kon laten
klinken.

Vele jaren hebben zij hun samenkomsten hier kunnen volhouden en
op onze feestdag hebben wij hen
speciaal uitgenodigd om nog eenmaal het voor hen zou vertrouwde
plekje met hun vogels te komen
bezoeken.

We zullen als bewoners op 3 juni
de eer hebben een heus “vogelconcert” bij te wonen.

Troepiaal
Beste Ringmasters, we wensen
jullie en jullie vogels een fijne
feestdag toe op “jullie weide” en
hopen dat de toekomst voor jullie
nog veel, mooi en lang vogelgezang in petto heeft.

O
Onnzzee SSppoonnssoorrss
Hierna volgt een overzicht en
informatie over onze sponsors.
Putter
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tjeswei en begin 1997 werd een
grote verkoopmanifestatie gehouden, gevolgd door een tentoonstelling in de Nieuwe Stad.

Zij hebben ons gesteund in de
vorm van een financiële bijdrage
dan wel goederen, prijzen of
andere diensten verstrekt.
De buurtvereniging is de volgende
bedrijven zeer dankbaar voor hun
bijdragen aan het buurtfeest:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
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Afro Beauty Center
Agnes Bijoux
Aloette
BCC
Beauty Center
Bewonersvereniging Gulden
Kruis
Blokker
Boekhandel Schippers
Bormann-dierenspeciaalzaak
Brummelhuis & Stein
Bijlmer Sportcentrum
BZO
Circus Elleboog ZÓ
Club Center
Cosmo Hairstyling
De kleine Bourgondiër
De Lampenier
Decokay - Van Wees
Dixons
Fina
Fitness Studio Marcha
Foto De Boer
Gordijnenhuis “De Poort”
Intertoys
Islamitische slagerij Razaq
Kersting shoes
KPN-Telecom Primafoon
Lansuplant
Mac Donalds
Omnisportstichting
Amsterdam Z.O.
Pico records
Schoenenreus
Select Verzekeringen
Slagerij/eetsalon Meester
Stadsdeelraad
Supertoko
Uppelschoten-lederwaren
Van Vliet versspecialist
(Edah)
Van Volen Make-up
Video Vision
Videoland
Videotheek Dostana
Vishandel Volendam
Voogd Makelaardij
Wilma Bouw

Een jaar voor de werkelijke start
van de verkoop, zo omstreeks het
midden van 1996 werden wij als
makelaars betrokken bij de voorbereiding van het project Vogeltjeswei.

Op dat moment had de architect
voorlopige ontwerpen gemaakt en
dat gaf ons nog gelegenheid mee
te denken over de woningplattegronden.

Uiteindelijk schreven bijna 800
gegadigden zich in voor een koopwoning.
Het aantal reacties was voor
iedereen overweldigend!
Het overgrote merendeel van de
belangstellenden was afkomstig
uit de Bijlmer.
Met het Gulden Kruis was de
vernieuwing zichtbaar op gang
gekomen en iedereen kon zien hoe
mooi er gebouwd werd.
De verkoop van Vogeltjeswei
heeft geen moment gestagneerd.
Zelfs de voor die tijd ‘dure’
waaierwoningen werden moeiteloos verkocht.
Inmiddels hebben marktomstandigheden die verkoopprijzen allang achterhaald en zijn de huizen
veel meer waard geworden.

Immers, bij verkoop van andere
nieuwbouwprojecten in Zuidoost
hadden wij ervaring opgedaan met
specifieke koperswensen. In deze
fase van het ontwerp konden wij
nog suggesties doen.
In dit stadium stond eigenlijk al
vast dat de sympathieke projectnaam “Vogeltjeswei” gehandhaafd zou blijven.

Deze naam was (en is nog steeds)
voor de meeste mensen heel herkenbaar.
Via via meldden zich in 1996 vele
belangstellenden bij ons kantoor
voor een koopwoning in de Vogel-

Dit geldt sowieso voor de woningmarktpositie in de Bijlmermeer.
Door de grootscheepse vernieuwing is deze positie sterk verbeterd.
U woont in een mooie buurt met
vriendelijke uitstraling. De woningen zijn prachtig ontworpen en de
beplanting doet ook al goed haar
best.
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was de toepassing van laagbouw in
de wijk om de sociale veiligheid te
optimaliseren.

prettige woonomgeving gevonden
hebben.
Wij wensen u veel geluk toe!
E.J. Wilms

Over enkele jaren zal de buurt er
ongetwijfeld nog mooier uitzien en
wij wensen u de komende jaren
dan ook veel woonplezier toe!

(Directievoerder Wilma B.V. Amsterdam)

SSeelleecctt ƒƒiinnaanncciiëëllee
D
Diieennsstteenn
Een belangrijke voorwaarde voor
mensen om zich geborgen te
voelen en in harmonie te kunnen
samenleven.

In mei 1993 begon ik mijn verzekeringsactiviteiten vanuit mijn
zolderkamer.
Dankzij hard werken, het geven
van kwaliteitsadviezen en de
goede contacten in Amsterdam
Zuidoost, breidden de activiteiten van ons zich in een sneltreinvaart uit.

Eefje Voogd-Schot
(Voogd makelaardij B.V.)

Waar tot voor kort een weiland
lag, is in korte tijd een multiculturele woongemeenschap ontstaan met de naam Vogeltjeswei.

De ontwikkeling en realisatie van
de woningen in Vogeltjeswei was
voor ons in veel opzichten een
goed project waar wij met veel
plezier op terugkijken.

De samenwerking met de diverse
partijen was gezien de omstandigheden optimaal en het contact
met u lopende het project nog
beter.

De eerste paal…
Vogeltjeswei is een stedenbouwkundig project dat door haar
diversiteit aan product- en
materiaalgebruik vriendelijk oogt.
Absolute prioriteit van de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Destijds begon ik als Select Verzekeringen en ben indertijd voorzichtig van start gegaan.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn ervan
overtuigd dat u en uw familie een

Wegens ruimtegebrek is het kantoor in vijf jaar tijd drie keer
verhuisd.
Momenteel dient een modern,
ruim kantoorpand in de Vogeltjeswei als uitvalsbasis.
Van een eenmansbedrijf zijn wij
“Select ƒinanciële Diensten”
uitgegroeid tot een adviesbureau
met 17 medewerkers.
De Vogeltjeswei is een bewuste
keuze geweest. Toen ik hierop
geattendeerd werd, stemde ik al
toe zonder maar ook een bouwtekening gezien te hebben, het
was toen gewoon een goed gevoel.
De verkoop die via Voogd
Makelaardij verliep, heeft ertoe
bijgedragen, dat ik veel mensen
persoonlijk heb leren kennen,
hetgeen ik als bijzonder leuk heb
ervaren.
Wij hebben daar als bedrijf een
belangrijke rol in gespeeld. Veel
van de kopers waren net als ik
reeds jaren lang woonachtig in dit
Stadsdeel en kenden de Vogel-
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De activiteiten in het het zwembad zijn; recreatief zwemmen,
lunchpauzezwemmen, baby- en
peuterzwemmen, ouderenzwemmen, aquajoggen, aquafitness,
aquaslankzwemmen en discozwemmen.

tjeswei nog uit de tijd dat hier
nog een benzinepomp gevestigd
was op het oude Bijlmerplein.
Nu, jaren later staat er mijns
inziens een prachtige wijk met
allemaal tevreden bewoners
waaronder ondergetekende.
Prima toch.

Tevens zijn er mogelijkheden tot
het huren van een tennisbaan,
kunt u gebruik maken van de zonnebanken en kunt u het verjaardagsfeestje van uw kind in het
zwembad en restaurant organiseren.

Jerry J. Ubbergen
(Directeur Select Financiële Diensten)

C
Ciirrccuuss E
Elllleebboooogg Z
ZÓ
Ó
Circus Elleboog ZÓ is één van de
sponsors van ons buurtfeest.

Mocht u meer informatie willen
hebben over de openingstijden of
tarieven dan kunt u contact opnemen met de kassa van het
Bijlmersportcentrum.

Plezier maken staat hiebij voorop
en iedereen verdient applaus.

Op 12 mei hebben zij hun deuren
geopend in ons stadsdeel en op
13 mei hielden ze een opendag die
door velen werd bezocht.
Wil je ook weten hoe het voelt om
zelf circusartiest te zijn?
Zou je ook weleens in de trapeze
willen hangen, op een éénwieler
willen fietsen, of met 3, 4 of 5
ballen willen jongleren??
Het kan allemaal op Hoogoord 1A!!
Verder organiseert Circus Elleboog ZÓ circusclubs, verjaardagspartijtjes, circusdoedagen,
workshops, vakantieactiviteiten
en in september starten zij met
een nieuw project: “De Open
Piste”.

Voor informatie:
020 - 365 83 13 of
020 - 626 93 70
e-mail: info@elleboog.nl
web: http://www.elleboog.nl.

B
Biijjllm
meerr
SSppoorrttcceennttrruum
m
Ook het Bijlmer
Sportcentrum
heeft een leuke
bijdrage voor ons
buurtfeest.
Het Bijlmer Sportcentrum bestaat uit een 25-meter instructiebad, een 50-meter buitenbad,
een tennishal met 3 tennisbanen,
een sporthal, een eenvoudige
krachtsportruimte, een vergaderzaal en een restaurant.
Het buitenbad is van begin juni
t/m 3 september bij mooi weer
dagelijks geopend van 10.00 17.00 uur.

De kassa is bereikbaar onder
telefoonnummer 020 – 697 25 01.

O
Opprrooeepp
We hopen dat u door het fantastische programma en deze feestelijke krant net zo enthousiast
bent geworden voor ons buurtfeest als wij in de feestcommissie!
Kom dus allen in grote getalen om
10.00 uur meedoen met Tae Bo of
de sponsorloop!
Met zo’n sportieve start kan onze
dag natuurlijk al niet meer stuk!
Uiteraard zouden wij het bijzonder leuk vinden als u uw goede
impressies van deze dag zou willen vastleggen middels teksten,
foto’s, gedichten, pentekeningen
etc.
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U kunt uw bijdrage tot 1 juli 2000
e-mailen naar Tina van Bochove:
tina@4u.net, of gewoon in de
brievenbus stoppen bij Eef
Dijkhof en Marionne Smallegange:
Putterplantsoen 51.
Met jullie deze persoonlijke
bijdragen willen wij na afloop nog
een soort “herinneringskrant”
voor u uitbrengen.
Tevens willen wij alle bewoners
van de Pikoletstraat alvast hartelijke danken voor hun medewerking ten aanzien van het autovrij
maken van hun straat.
We zijn ervan overtuigd dat de
geweldige sfeer van onze feestdag rijkelijk compensatie biedt
voor de overlast waar de Pikoletbewoners mee te maken krijgen.
Toch zijn we ze zeer erkentelijk
voor hun flexibiliteit in deze!!

Tot 3 juni 2000 om 10.00 uur!

Benzinestations
Gooiseweg

O
Ovveerriiggee ssppoonnssoorrss::

Bijlmerplein 150
020 – 696 85 48
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