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Buurtvereniging Vogeltjeswei 
 
 

Buurtfeest zaterdag 10 september 2005 

 

Beste Vogeltjeswei bewoners, 
 
 
Geen mensen om te organiseren … Geen handjes om te helpen … Geen buurtfeest !!! 
 
 
Buurtvereniging Vogeltjeswei wil op zaterdag 10 september a.s. een sportieve en gezellige 
dag organiseren voor de buurt. Hierover hebben we jullie al eerder geïnformeerd. 
 
Op dit moment zijn we met een mini feestcomité bezig het één en ander te organiseren, 
maar het is al heel gauw 10 september. 
Een buurtfeest, dat doen we samen en maken we samen gezellig.  
Als jullie ideeën hebben voor deze dag, laat het ons weten !! 
 
Het feest gaat alleen door als er bewoners zijn die willen helpen met het organiseren van 
deze dag. Ook op de dag zelf zijn mensen nodig om een activiteit te begeleiden. 
 
Tot nu toe heeft naast Tina, Putterplantsoen 49 (PR+krantje), alleen Aniel Mithoe van de 
Pikoletstraat 17 zich opgegeven om te helpen organiseren en op de dag zelf te helpen. 
In totaal hebben 3 mensen een idee aangedragen  
Dit is te weinig in een wijk met 250 gezinnen !! 
 
Wij vragen ons serieus af of wij moeten doorgaan met het organiseren van 
deze buurtfeest !!!  Vorig jaar is het ook om deze reden afgeblazen !!!!! 
 
Buurtbewoners, dit kan toch niet !!! 
We gaan het hieronder enthousiast nog eens proberen !!!  
 
……  Try – Try – Try - ….once again  Zie next page; zie volgende pagina !!! 
 
Denk ook aan de contributie bijdrage (€ 15 per woning per jaar). 
Als je nog niet hebt betaald, kan dat nog steeds bij onze penningmeester. 
Wij rekenen op jullie ! 
 
 
Johan Eckhardt 

J.P. Eckhardt 
Putterplantsoen 43 
1102 SN Amsterdam 
Mobiel 06-43 23 53 24 
Privé 020 - 914 613 
Email: Johaneckhardt@planet.nl  
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Herhaalde oproep !! 
Buurtfeest zaterdag 10 september 2005 

 
Aanmelden / inleveren  vóór  woensdag 10 augustus 

op één van de onderstaande adressen !! 
 
 
Gegevens: 
 
Naam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adres: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefoon: --------------------------------------------------Mobiel: --------------------------------------------- 
 
E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
0 Ik wil graag meehelpen om te organiseren   
 
 
 
0 Ik wil graag op de dag zelf helpen   
 (samen met jou deelt de organisatie je in bij een activiteit) 
 
 
 
0 Ik heb een leuk idee of ik wil zelf iets doen nl. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
 
0 Ik help met niets maar…. ik ben er wel op 10 september ! 
 
 
0 Ik doe mee aan een eventuele brunchparty (kosten € 3,00 per persoon) 

Ik kom met …………personen 
 
 
Dus: alles hangt af van de hoeveelheid ideeën en handjes die zich aanmelden ……….. 
 
 

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

 
1 Mala Eckhardt      of     2 Senta Vermast 

Putterplantsoen 43          Pikoletstraat 32 
 

Namens de feestcommissie van jullie Buurtvereniging 


