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Bovenste beste buren van de FeestBuurt, 

 

We zijn er weer! We zijn er nog! We hebben weer plannen! 

We organiseren een gezellige lentebrunch op 15 mei aanstaande om 11.30u. in de voortuin van Euroclean. 

Het is weer het beproefde recept. U zorgt voor de gezelligheid en de bokes met wat beleg. Wij voor de 
gelegenheid, de aperitief en een lekker vers dessertje. 

 

Dus ja, we zijn er nog, ja, we zijn er weer en ja, we hebben nog plannen! 

MAAR … onze rangen zijn zo langzamerhand sterk uitgedund, onze  armen een beetje moe van de kar te 
trekken, en sommige knieën al wat versleten van eraan te duwen. 

 

We zijn er weer! 

Natuurlijk! Want er zijn al die mensen die er graag bij zijn als we iets organiseren. Ook al zijn dat er niet altijd 
even veel, tot nog toe was het gezellig en de moeite waard. 

 

We zijn er nog! 

Maar we stellen ons toch wat vragen. Over het aantal mensen dat we bereiken. Over de inspanningen die we 
moeten doen om meer respons te krijgen. Over onze beperkte mogelijkheden. 

 

Hebben we nog plannen? 

U begrijpt al waar we naartoe willen. We zoeken dringend versterking, nieuwe ideeën, mensen die er mee de 
schouders willen onder zetten, een shot jong, vers bloed om onze FeestBuurt niet te laten wegkwijnen aan 
bloedarmoede. Om met nieuwe energie en met nieuwe mensen een boost te geven aan onze activiteiten. 

 

Wat zoeken we? 

1. Versterking van de VASTE PLOEG, die plannen maakt, brieven schrijft, een paar keer per jaar vergadert, 

activiteiten uitwerkt, brieven bust, mensen aanspreekt, tenten opzet, achter de toog staat, enz. ... 

2. Versterking van de UITVOERINGSPLOEG, die helpt brieven bussen, mensen aanspreken, tenten opzetten, 

tenten afbreken, tappen, afwassen, enz. ... 

3. Versterking van ONZE MOTIVATIE om door te gaan, doordat u hier massaal en positief op reageert. 



Dat kan: door onderstaande strook in te vullen en te bussen op één van de onderstaande adressen, of te 

reageren via mail. 

 Anne Caeckelbergh, Juliaan Dillensstraat 42  
anne@feestbuurt.be , 03 216.37.43 

 Fannie Godefroit, Oudekerkstraat 24  
fannie@feestbuurt.be , 03 237 93 89 

 Els Mannaerts, Oudekerkstraat 13 
els@feestbuurt.be, 03 227 15 20 

 Dominique Verpoten, Juliaan Dillensstraat 34 
dominique@feestbuurt.be , 03 238 04 40 

Bij voldoende respons zullen wij een vergadering beleggen waarop wij u uitnodigen. Wij nemen in ieder geval 
persoonlijk contact op met iedereen die zich aanbiedt om iets te doen. 

Als u hierop 3 X JA hebt geantwoord dan bent u één van die mensen waar wij het al die tijd al voor deden en 

voor willen blijven doen.  

Bedankt voor uw respons! Tot gauw! 

De dames van de vaste ploeg, 
Anne, Dominique, Els & Fannie 

 

 

 

INVULSTROOK 

Naam: Mail:  

Adres: Tel: 

JA NEE  

    Vindt u de activiteiten van de FeestBuurt de moeite waard om er uw buren op te ontmoeten? 

    Hebt u al minstens 3 keer aan één van onze activiteiten deelgenomen? 

    
Hebt u zich in het verleden al eens opgegeven om te helpen bij de voorbereiding of uitvoering 
van een activiteit? 

    
Bent u al een gewaardeerd lid van onze uitvoeringsploeg en hebt u al geholpen bij de opbouw, 
de afbraak, de afwas...? 

    
Wilt u zich actief inzetten voor de uitvoering van één of ander karweitje kort voor of na onze 
activiteiten? 

    Wilt u zich actief inzetten in de vaste ploeg en meedenken, meeplannen, mee vergaderen, …? 

 


