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Feestkrant Vogeltjeswei
U i tnodi gi ng

weer een leuke gezamenlijke buurtactiviteit te organiseren.

Hierbij nodigen wij u uit om als bewoner, direct betrokkene of
sponsor ons buurtfeest op zaterdag
10 september bij te wonen.

Voorw oord

Het buurtfeest moet ervoor zorgen
dat het goede contact tussen alle
bewoners uit de Vogeltjeswei weer
wordt geïntensiveerd en ook het
‘wijgevoel’ weer opbloeit.

P rogram m a
Locatie: speelplaats Blauwdasstraat
Muziek: DJ Rob 4u (www.djrob4u.nl)
10.00 – 10.10 Wakker worden!!!
10.10 – 10.30 Aerobics - Dansen
10.30 – 11.30 Opening + Brunch*
11.30 – 14.00 Sport en spel

door Johan Eckhardt
(Voorzitter Buurtvereniging)

Vogeltjeswei is één van de mooiste
woonlocaties van Amsterdam
Zuidoost. We hebben op 12 mei
2001, als eerste nieuwbouwwijk in
Amsterdam het politiekeurmerk
“Veilig Wonen” gekregen.

Aanleiding feest
Bewoners uit de wijk hebben in het
begin veel met elkaar te maken gehad. Het contact met elkaar was
intensiever.
Nu, 6 jaar later, is te merken dat
het intensieve contact van toen wat
is weggeëbd. Steeds vaker blijft
het bij een vluchtig “hallo” of een
haastig “knikje met het hoofd”.
De vele temperamentvolle buren leven naast elkaar en niet meer met
elkaar in de wijk.
Doel feest
Aanvankelijk was het de bedoeling
om vorig jaar het 5-jarig bestaan
van onze wijk groots te vieren.
Animo genoeg, maar door het gebrek aan middelen en ‘handjes’ is
het feest toen niet doorgegaan.
De buurtvereniging wil met een
buurtfeest tegemoetkomen aan de
vele verzoeken vanuit de buurt om

Ik ben als voorzitter van de buurtvereniging erg blij en er toch ook
wel een beetje trots op, dat we met
inzet van vrijwilligers dit feest uiteindelijk toch weer voor elkaar
hebben gekregen.
Dankzij de medewerking van deze
buurtbewoners presenteren we op
zaterdag 10 september weer een
programma waar volgens ons aan iedereen is gedacht.
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 dit feest op deze manier te houden.
Zoals u ziet is er een uitgebreid
programma met muziek, cultuur,
sport enz. We verwachten dat iedereen, jong en oud, actief of
passief op het feest aanwezig zal
zijn, zodat we er met heel de buurt
weer een prachtig evenement van
kunnen maken.
Tot slot hoop ik dat iedereen een
geweldig leuke dag met ontzettend
mooi weer zal hebben. Als iedereen
zijn zonnige humeur meeneemt, dan
kan het buurtfeest niet mislukken.

Tot ziens op zaterdag
10 september 2005 vanaf 10.00 uur

13.00 – 13.30 Salsa workshop
13.30 – 13.45 Yoga
13.50 – 13.55 Prijsuitreiking
kleurwedstrijd
14.00 – 16.00 Culturele modeshow
met verkiezing Miss
& Mr. Vogeltjeswei
Leeftijdscategorieën:
1 = t/m 13 jaar
2 = t/m 20 jaar
3 = 21+
14.45 – 15.45 Panna (penalty trappen)
16.00 – 17.45 Talentenjacht met
Soundmix/Playback,
Dans, Rap, etc.
17.45 – 18.00 Prijsuitreiking
18.00 – 18.15 Afsluiting door
Johan Eckhardt
18.15 – 19.00 Opruimen
* N.B.: Betalen voor de brunch kan
tot uiterlijk donderdag 8 september

O proep
Heb jij ook een bijdrage voor onze
website www.vogeltjeswei.nl?

Denk aan foto’s, tekst, verslag, gedicht, (pen)tekening of iets anders
als herinnering aan het feest!
Je kunt jouw bijdrage e-mailen naar
info@vogeltjeswei.nl of gewoon in
de brievenbus doen bij Tina op
Putterplantsoen 49. Mag ook op
memory stick of CD. Vermeld duidelijk je naam en adres dan zorgen we
dat je het weer terugkrijgt.
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Culturele modeshow

Brunch
Wil je ook een keer gezellig met de
buren een broodje of beschuitje
eten? Doe dan mee met de brunch!
De brunch is van 10.30 – 11.30 uur.

Laat zien wie je bent en waar je
vandaan komt.

Alle leeftijdscategorieën:
1 = t/m 13 jaar
2 = t/m 20 jaar
3 = 21+

Deelname aan de brunch kost
€ 3,00 per persoon. Betalen kan tot
uiterlijk vrijdagavond 9 september
bij Alma, Mala of Senta.
 Mala: Eckhardt
Putterplantsoen 43
 Senta Vermast
Pikoletstraat 32
 Alma Ramdihal
Putterplantsoen 49
Vergeet niet om je betalingsbewijs
mee te nemen naar de brunch! Zonder betalingsbewijs géén brunch.

S port en spel

Tijdens de culturele modeshow
word je uitgenodigd om in de traditionele kleding van je 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.

Neem de uitdaging aan en meet je
krachten met de rest van de bewoners uit Vogeltjeswei.
Iedereen kan laten zien wat hij/zij
kan presteren.
De sporten die onder andere kunnen
worden beoefend zijn:

Straatvoetbal

Touwtrekken

Zaklopen

Voor de meest originele creaties
zijn kleine prijsjes beschikbaar.

De winnares en winnaar van deze
show mogen zich ‘Miss en Mr. Vogeltjeswei’ noemen.

Alle activiteiten worden begeleid
door professionals met behulp van
mensen uit de organisatie van ons
buurtfeest.

Let op: iedereen kan meedoen ongeacht je leeftijd!!!!!!!
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T al entenj acht
Eenmalige kans om beroemdste danser(es), dansgroep, rapper,
zanger(es) of zanggroep van de Vogeltjeswei te worden!

K l eurw edstri j d

O nz e S ponsors

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

Onze sponsors. hebben ons
gesteund in de vorm van een
financiële bijdrage dan wel
goederen, prijzen of andere
diensten verstrekt.

(voor kinderen tot en met 12 jaar)

De buurtvereniging is de volgende
bedrijven zeer dankbaar voor hun
bijdragen aan het buurtfeest:

Tijdens ons buurtfeest zal een talentenjacht worden gehouden met
soundmix- en playbackshow, dans en
andere acts..
Dé kans om jouw talenten aan heel
Vogeltjeswei te laten horen en te
laten zien.







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 exemplaar van de kleurplaat
willen hebben dan kun je hem natuurlijk voor het kleuren gewoon
kopiëren. Je kunt hem ook printen
vanaf de site www.vogeltjeswei.nl
Je hebt tot zaterdag 10 september
12.00 uur de tijd om van deze vogel
iets moois te maken.












Apotheek Vogeltjeswei
Boekhandel Schippers
Circus Elleboog
Correct Services
dj Rob 4u – all round party dj
Huisarts A. van der Ley
(Sente Bibu)
Huisarts R. Blankendal
Intertoys
Reisbureau Dostana
Schoenenreus
Select financiële diensten
Stadsdeel Zuidoost
tina4u – Webdesign
Winkeliersvereniging A’Poort
Woningstichting Rochdale

Goed oefenen dus nog in deze laatste week en je CD of MC met de
juiste muziek aanstaande zaterdag
meenemen!

Voor 12.00 uur moet je jouw kleurplaat in de speciale doos doen bij
het podium.
Vergeet niet om je naam, leeftijd,
adres en telefoonnummer duidelijk
op de kleurplaat in te vullen!!

Een deskundige jury beslist wie de
allermooiste of de meest originele
act heeft neergezet.

We hebben prijzen voor verschillende leeftijden en maken de winnaars bekend om tien voor twee
’s middags.

Voor de winnaars zijn leuke prijsjes
beschikbaar.
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