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Buurtfestival zaterdag 10 september 2005

Beste Vogeltjeswei bewoners,
Het feest gaat door !!!!!!
Zoals jullie al wisten, was de Buurtvereniging Vogeltjeswei bezig op zaterdag 10 september a.s.
een sportieve en gezellige dag organiseren voor de buurt.
Hierover hebben we jullie al eerder geïnformeerd.
Er hebben zich een paar mensen opgegeven om te helpen organiseren.
Dus: het feest gaat door !!!
Voor op de dag zelf zijn er nog wat mensen nodig om te helpen bij sport en spel enz.
Geef je op om te helpen, laten we er samen een gezellige dag van maken.
Wij nodigen alle kinderen van de wijk uit om zich op te geven voor deze buurtfeest.
Het programma volgt in de week van het feest.
Dit, omdat er nog het een en ander georganiseerd moet worden.
Dit zie je al op het volgende blaadje.
Als je dat nog niet gedaan hebt, dan kun je je alsnog opgeven voor de brunch !
Dit kost € 3,00 per persoon.
Wij rekenen op jullie !

Met vriendelijke groet,

Johan Eckhardt
Voorzitter Buurtvereniging Vogeltjeswei
Putterplantsoen 43
1102 SN Amsterdam Zuidoost
Tel. privé: 020 – 6 914 613 of mobiel: 0610 – 93 95 93
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Aanmelding brunch Vogeltjeswei
inleveren vóór zondag 28 augustus
op één van de onderstaande adressen !!
Gegevens:
Naam: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon: --------------------------------------------------Mobiel:
E-mail:

-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Ik ben er wel op 10 september maar ik brunch niet mee!

0 Ik doe mee aan een eventuele brunchparty (kosten € 3,00 per persoon)
Ik kom met …………personen

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

1 Mala Eckhardt
Putterplantsoen 43

of

2 Senta Vermast
Pikoletstraat 32

Namens de feestcommissie
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