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Namens ons allemaal een
gezellig buurtfeest
toegewenst!
Flyer nr. 7

Beste bewoners,

bewonersvereniging@lambrasse.nl

In een periodieke flyer als deze
willen we af en toe uw aandacht
vestigen op een aantal actuele zaken.
De actuele zaak waar wij nu uw
aandacht voor vragen is het feest
in de wijk, op 8 juni a.s.

Het feest in de wijk is georganiseerd door mensen uit de wijk, voor
mensen uit de wijk, ter ere van ons
5-jarige bestaan.
Door middel van een aantal wist-udatjes willen we een aantal zaken
over het feest bij u onder de aandacht brengen.
Hieronder is een kaart van de wijk,
de pijl geeft aan waar het feest
plaats zal vinden.

Wist u dat…
… de vergunning van de gemeente in orde is?
… we ook aan de kinderen hebben gedacht?
… het feest voor de kinderen
van 14.00 uur tot 17.00 uur is?
… het feest voor de kinderen
rondom het speeltuintje zal
plaatsvinden?
… de kinderen dan o.a. kunnen
gaan springen, geschminkt
worden en spelletjes doen?
… de avond zal zijn van 20.00
uur tot 01.00 uur?

Hier zal het feest ’s avonds plaats
vinden.
Het feest van de kinderen zal zich
concentreren rondom de speeltuin
in de wijk.

… het feest op dezelfde plek
gehouden zal worden als het
vorige buurtfeest, dus op de
parkeerplaats achter in de wijk
bij ons bruggetje?
… de bewoners die normaal
daar de auto parkeren, dit dus
op 8 juni niet kunnen?
… het fijn is dat iedereen hier
rekening mee wil houden, dus
ook de mandelige parkeerplaatsen vrijhouden zodat die
bewoners daar kunnen parkeren?
… de bewoners die hebben
aangegeven te willen komen
naar het feest een aparte uitnodiging ontvangen?

... onze huis-dj voor de muziek
zal zorgen?

… eventuele afterparty’s altijd
mogelijk zijn (op eigen gelegenheid)?

… het gaat om de gezelligheid,
onder het genot van een hapje
en drankje?

... U er dan wel voor moet zorgen dat er geen geluidsoverlast
ontstaat?

