
 

 

 

Zaterdag 21 september: Burendag in de Zeeheldenbuurt 

 

Beste buurtbewoners, 

Op zaterdag 21 september is het Nationale Burendag. Buurtvereniging Zeeheldenbuurt, Buurtcentrum 
‘t Schippertje en Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’ bieden u het volgende programma aan:  
 
11.00-13.00 heerlijke Zeeheldenbrunch voor alle bewoners van de 
Zeeheldenbuurt. Plaats: Speeltuin ‘Ons Eiland’, Kortenaerstraat 61. Kosten: 2,50 per persoon. 
 
Let op: u kunt zich uiterlijk 18 september voor de brunch opgeven, door onderstaand 
antwoordstrookje inclusief betaling in te leveren bij Buurthuis ‘t Schippertje, of door 2,50 p.p. over te 
maken naar rekeningnummer 7958788 van Buurtvereniging Zeeheldenbuurt, onder vermelding van 
‘burendag 2013’ en uw naam en adres. 
 
Extra: tijdens het eten wordt u kort bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de wijkvisie voor 
de Zeeheldenbuurt. Komend najaar gaat de buurtvereniging deze samen met de bewoners en 
organisaties in de wijk maken. We willen zo veel mogelijk mensen erbij betrekken. Hebt u vragen of 
suggesties voor verbeteringen in de wijk? Geef ze dan al tijdens de brunch aan ons door!  
Ook presenteren we de nieuwe website van de buurtvereniging. 
 
Na de brunch is er nog een terras met koffie en thee, waar u met uw buren over de toekomst van de 
wijk kan doorpraten 
                                                                   
13.30 – 16.30 kinder- en jongerenprogramma 
 
Graffitiworkshop voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Je krijgt les van een kunstenaar hoe 
je goede graffiti maakt. Er is ook een wedstrijd: wie het best met graffiti verbeeldt hoe de buurt er in de 
toekomst uit moet zien, krijgt een prijs. 
 
Hindernisbaan: wegens succes op de Speeltuinmiddag geprolongeerd! 
 
‘s Middags tussen 14-17 uur is iedere buurtbewoner eveneens van harte welkom bij het opfleuren van 
het Kwekerijplein. Meer informatie op: kwekerijplein.nl.  
 
========================================================================== 
Antwoordstrook Zeeheldenbrunch zaterdag 21 September 2013 
 
JA, ik kom naar de Zeeheldenbrunch met         personen.  
Naam:  
Adres: 
Telefoonnummer:  
Emailadres: 
Handtekening: 
 
Lever dit strookje inclusief de betaling uiterlijk 18 september in bij Buurtcentrum ’t Schippertje. 
Dat kan ook met een enveloppe in de brievenbus. 


