Wijkvereniging Vogelzang

Wijkfeest
zaterdag
27 augustus
16.00 uur
Beste mede-wijkbewoners,
zoals al aangekondigd, is op zaterdag 27 augustus 2011 ons traditionele wijkfeest op het
grasveld Kruislaan / Prins Hendriklaan, waarvoor we iedereen graag uitnodigen.
Het is een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te spreken en vakantie-ervaringen uit
te wisselen. En natuurlijk hopen we dat de weergoden ons op die zaterdag meer
welgezind zijn dan verder deze zomer het geval was.
Voor de kinderen is er een springkussen, terwijl iedereen een balletje kan werpen in een
jeu-de-boules competitie (start 16.00). We hebben ca 12 sets van 3 ballen nodig, dus
wie die heeft (stalen of plastic voor de kinderen) wordt gevraagd ze mee te nemen.
Uiteraard krijgt het winnende team een mooie prijs.
In het kader van de aandacht voor energie, hadden we gedacht dat ieder die dat wil met
een gekleurde sticker op een naamplaatje aan kan geven in welk onderwerp interesse is,
zodat je met elkaar daarover in gesprek kunt gaan (geel = zonnepanelen,
rood = zonneboiler, blauw = isolatie, groen = groen dak, paars = warmteterugwinning).
Wij zorgen voor naamplaatjes en stickers.
Het hoogtepunt van het feest is natuurlijk weer de gemeenschappelijke maaltijd, die start
rond 18.00 uur. We weten dat jullie fantastische schotels kunnen aanleveren en hopen
daar weer op! De drank zal ook dit jaar gratis zijn, mede dankzij subsidie van de afdeling
Wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente.
Je hoeft je niet aan te melden voor het feest. Maar neem wel een stoel mee (en eten
rond 18.00). En mocht er regen voorspeld worden, en je hebt een partytent, dan zou het
fijn zijn wanneer je die wilt opzetten. We beginnen rond 15.00 met het opbouwen van
het terrein, en kunnen daar hulp bij gebruiken, dus wie een handje wil helpen, graag.
Tot ziens!
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Gerrit Bloothooft (voorzitter), John van Zijl (secretaris), Koos Verhoeff (penningmeester),
Reina Everaars-Katerberg, Maaico Maarsen
Kijk op onze website www.wijkvogelzang.nl voor het laatste nieuws.
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