ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018
van 14.00 - 22.00 uur

1. Wat is het idee?
Bij het verbeteren en onderhouden van de wijk hoort ook burencontact. We leven met elkaar in een
wijk waar we ons op het gemak voelen. Velen wonen er al jaren, maar kennen we elkaar een beetje?
Sommige buren kennen elkaar goed, andere groeten elkaar alleen in de straat. Maar ook behoorlijk
wat bewoners kennen elkaar helemaal niet. En daar willen we verandering in brengen. Want binding
in je vertrouwde omgeving geeft plezier en rust.
Dit jaar willen we in de Vogelbuurt een Burendag organiseren. Hopelijk hebben we deze zaterdag in
september mooi weer en kunnen we gezamenlijk genieten van allerlei activiteiten en een afsluitende
barbecue. Zo kunnen we nog een leuke dag met elkaar hebben voordat de wijk op de schop gaat. Wie
weet wat voor leuke contacten er ontstaan. En bedenk eens wat een toegevoegde waarde dat kan
hebben voor de komende mooie jaren in de Vogelbuurt.
2. Voor wie?
Burendag is bedoeld voor alle 1408 inwoners van de
Vogelbuurt. We gaan er met elkaar iets moois van maken! Dat
betekent onder andere dat het een feest moet worden waar
iedereen zich thuis voelt. Het programma wordt zoveel
mogelijk afgestemd op de wensen van de bewoners van onze
wijk. Via een enquête vragen we bewoners of onze ideeën
aansluiten bij de wensen uit de buurt. Ook kunnen de
bewoners aangeven of ze aanwezig zijn en of ze bereid zijn
om tijdelijk gebruiksartikelen ter beschikking te stellen.
3. Hoe draagt het initiatief bij aan een duurzamer Vogelbuurt?
Burendag is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt gevierd met buren op de vierde zaterdag
in september. In de 37 jarige Vogelbuurt is nooit eerder een Burendag georganiseerd op enkele kleine
initiatieven na. Het is een dag waarop buren gezellig samenkomen en waarbij buurtbewoners iets
goeds doen voor elkaar en de buurt. Als je elkaar beter leert kennen, dan zorgt dat voor een sterkere
sociale cohesie in de buurt. Alleen als je elkaar kent, kun je met elkaar meeleven en elkaar tot steun
zijn. We hopen dus dat veel buren meedoen, want ook hier geldt het motto “Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd”.
4. Hoe ziet het plan eruit?
Burendag wordt op 4 plekken in de wijk gehouden:
1. Speelveld Uilenhof
2. Voetbalveld Blauwborst
3. Speeltuin Condorweg
4. Vijver Vogelweg

Idee / activiteit
1. Gezamenlijke start met koffie
2. Gezamenlijk afsluiting met een bbq op locatie 1 (speelveld Uilenhof)
3. Het thema ‘vogels’ in de hele dag laten terugkomen
4. Vrijmarkt/kleedjes voor kinderen en volwassenen om artikelen aan te bieden tegen een
kleine vergoeding om het hergebruik te stimuleren
5. Brandweer uitnodigen – kinderen kunnen spuiten in de vijver
6. Opblaaskussen
7. Suikerspin kar huren
8. (Denk) Sport event (voetbal toernooi / petanque / kubb / schaken / dammen)
9. Iets knutselen – vogelhuis/nestkast, bloemschikken, vlieger,
10. Speurtocht
11. Praatcafé (terras met hapje en drankje)
12. Nagellakken, schminken
13. Oud Hollandse spelen: sjoelen / stelten / hoepels / blik lopen / spijker slaan / kop van
jut / spijker poepen
14. Rubberboten en waterspel op de vijver
15. Broodjes bakken / popcorn mandjes, marshmallows aan het eind van de bbq
16. Oproep voor optreden/muziekbijdrage tijdens de barbecue
17. Pannenkoeken/poffertjes bakken
18. Portretfoto of familiefoto laten maken – ter plekke wordt foto uitgeprint – er kan een
fotolijstje gemaakt worden.
19. Viswedstrijd

Locatie
1
1

4

4
1

5. Welke taken kunnen jullie zelf doen? Wat doen anderen?
Het projectteam bestaat uit 11 personen. Daarnaast hebben ongeveer al 50 vrijwilligers zich
aangemeld om mee te helpen. De komende maanden komen we nog minimaal vier keer bijeen om de
verschillende ideeën en activiteiten verder uit te werken en er met elkaar een succes van te maken.
6.
Hoeveel geld kost het?
We verwachten dat 20% van de mensen uit de wijk zullen komen (ongeveer 300 mensen). Veel
activiteiten die we organiseren, kosten geen geld. Ook lenen we statafels, stoelen, partytenten van de
bewoners. Desondanks lopen we toch tegen kosten aan en wat zou het een mooi gebaar zijn als we
de kinderen een ijsje aan kunnen bieden en de volwassenen tegen een gereduceerde prijs een kopje
koffie.
We hebben geld nodig voor:












Huur tenten en enkele buffettafels tijdens barbecue € 500
Huur 10 dranghekken voor bescherming bij water € 50
Huur 2 springkussens € 200
Huur ballenspel op het water tieners en jongeren € 450
Huur spellenpakket: basketbal, sumo-worstelpakken, voetvolley € 200
Huur 5 barbecues en gasflessen € 500
Geluidsset, verlengsnoeren €300
Catering koffie/thee, ijskar, suikerspinmachine hele dag € 1000
Catering patatkraam € 750
Post onvoorzien, opkomst kan ook veel groter zijn bijv.500 personen € 374
Evenementenvergunning € 176



We vragen aan de bewoners om hun eigen vlees en drank mee te nemen naar de barbecue.



Daarnaast vragen we ook een budget aan bij het Oranjefonds. Dit bedrag is € 400 (of 4x €
400 per locatie aanvragen maar er zitten voorwaarden aan zoals “Het is de bedoeling dat u
met de buurt iets opknapt of uitvoert voor de buurt”. We kunnen niet inschatten of we in
aanmerking komen voor een vergoeding.

Het Oranjefonds laat in september pas weten welke initiatieven op klein budget kunnen rekenen.
Aan de gemeente vragen we een bijdrage van € 4500.
7.

Onderteken jullie plan
Onze werkgroep bestaat uit 9 enthousiaste bewoners variërend in de leeftijd van 20 tot 70 jaar:
 Marian van der Heijden
 Ria Glimmerveen
 Martine Bosch
 Jacqueline van Olst
 Cerianne van Olst
 Betty Dessens
 Jemaa Ouerrad
 Marrieke van Geel
 Paulien Ellens

