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Buurtvereniging Vogeltjeswei 
 
 
 

Buurtfeest zaterdag 10 september 2005 

 

Beste Vogeltjeswei bewoners, 
 
Het wordt weer tijd voor een buurtfeest !!!!! 
 
Buurtvereniging Vogeltjeswei wil op zaterdag 10 september a.s. een sportieve en gezellige 
dag organiseren voor de buurt. 
Op dit moment zijn we met een mini feestcomité bezig het één en ander te organiseren, 
maar het is al heel gauw 10 september. 
 
Willen we het feest door laten gaan, dan hebben we bewoners nodig die van aanpakken 
weten en wat uurtjes willen vrijmaken en investeren in het organiseren van deze dag 
(enkele avonden van 19.30 – 22.00 uur). Het gaat er om dat in kleine werkgroepen 
bepaalde dingen verder uitgewerkt worden, bijvoorbeeld: sponsoring, PR, catering, 
activiteiten enz. 
 
Ook hebben we mensen nodig die op de dag zelf een activiteit willen begeleiden. 
 
Van de Stichting Samenlevingsopbouw Zuidoost hebben we de toezegging dat zij ons 
zullen ondersteunen als het gaat om de vergunningsaanvraag, subsidieaanvraag enz. 
 
Een buurtfeest, dat doen we samen en maken we samen gezellig. Als jullie ideeën hebben 
voor deze dag, laat het ons weten !! 
 
Wil je deze dag etenswaar verkopen, dan kan dat ook (geen drank !!). 
 
Dus: alles hangt af van de hoeveelheid ideeën en handjes die zich aanmelden ……….. 
 
Op de volgende bladzijde kunt u aangeven hoe en waaraan u wilt deelnemen om van onze 
buurtfeest een geslaagde dag te maken. 
 
In verband met de organisatie willen we graag alle aanmeldingen vóór 5 augustus binnen 
hebben op één van de onderstaande adressen !! 
 
Wij rekenen op jullie !! 
 
De feestcommissie van de Buurtvereniging 

J.P. Eckhardt 
Putterplantsoen 43 
1102 SN Amsterdam 
Mobiel 06-43 23 53 24 
Privé 020 – 691 46 13
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Aanmeldingsformulier  Buurtfeest Vogeltjeswei zaterdag 10 september 2005 
 
 
Inleveren vóór 5 augustus !! 
 
 
Gegevens: 
 
Naam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adres: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefoon: --------------------------------------------------Mobiel: --------------------------------------------- 
 
E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
0 Ik wil graag meehelpen om te organiseren   
 
 
 
 
0 Ik wil graag op de dag zelf helpen   
 
 
 
 
0 Ik wil graag eten verkopen   
 
 
 
 
0 Ik heb een leuk idee nl. ……………………………………………..  
………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Retour adressen 
Dit formulier kunt u achterlaten in de brievenbus van: 

 
1 Mala Eckhardt         3 Ria Penaloza 

Putterplantsoen 43        Suikerdiefjestraat 5 
 
2 Senta Vermast         4 Zhunaysha Gajadhar 

Pikoletstraat 32          Pikoletstraat 61 
 

Namens jullie Buurtvereniging 


