
 

 

AANMELDEN VIA: NEDERVECHT.NL/BUURTFEEST 

 
Het is bijna zo ver! Over ongeveer 4 weken is 
het eerste zomerfeest van Nedervecht een feit! 
We zijn druk bezig met de organisatie van 
allemaal leuke activiteiten en gezelligheid. 
Kom je ook? Aanmelden kan via 
Nedervecht.nl/buurtfeest 
 
ACTIVITEITEN 
We hebben allemaal leuke dingen geregeld, voor 
hopelijk een grote groep leuke buren. Als het weer 
ook een beetje mee zit gaan we een geweldige 
dag krijgen! We hebben verschillende 
springkussens geregeld: 
 

 

 
 
Eind van de middag/begin van de avond is er een 
aantal uur live muziek. De overige tijd zorgen wij 
voor een leuke playlist. 
 

 
 

Ook hebben we 
ruimte gemaakt 
voor een 
kleedjesmarkt. Dus 
ruim je zolder op, 
en kom lekker op 
een kleedje de 
spullen verkopen. 
 
OPROEP! Vind je het leuk 
om ook zelf iets te regelen of 
organiseren voor het buurtfeest, kun je 
bijvoorbeeld geweldig schminken of zijn jouw 
ballondieren super tof? Dan horen we graag van 
je, en zorgen we ervoor dat we een plekje 
reserveren! 
Aanmelden met een idee of een activiteit kan door 
een berichtje te sturen naar 
bomenbuurtnederhorst@gmail.com 
 
ETEN EN DRINKEN 
Uiteraard hebben we er ook aan gedacht dat jullie 
willen eten en drinken. Zelf meebrengen mag 
altijd, maar we hebben ook twee foodtrucks 
geregeld die langs komen. 
 
Bangkok Streetfood brengt de Thaise zon en 
glimlach met zich mee naar elke locatie. En 
uiteraard serveren ze hierbij de typische Thaise 
gerechten. Reserveren mag hier maar dit hoeft 
niet.  

 
 
  

ZATERDAG 
11 JUNI  

 
10.00 - 

22.00 UUR 
 
 

https://buurtkeukens.nl/spots/ZilnQkpTKZB7M_w-HXKZTqg


 

AANMELDEN VIA: NEDERVECHT.NL/BUURTFEEST 

Met deze drank en cocktailtruck belooft Peters 
Borrel ons ze dat ons feestje net even wat 
specialer en meer bijzonder wordt. Ook 
serveren ze hierbij kleine borrelhapjes. 

 
 
Wij zorgen ervoor dat er voor de kinderen 
voldoende limonade en lekkers te pakken is.  
 
TIKKIE 
Om dit super toffe buurtfeest te kunnen betalen 
vragen wij alle gezinnen een bijdrage € 25,-. Van 
dit geld hebben we de springkussens gehuurd, 
zorgen we voor live entertainment, een feestelijke 
aankleding, en limonade en wat lekkers voor de 

kids.  
 
Heb je je al 

aangemeld? Dan 
krijg je over 
ongeveer een 
week een tikkie 
van Bart. Nadat 
je deze betaald 
hebt zorgen wij 

ervoor dat je 
polsbandjes 

voor het hele gezin in de brievenbus krijgt. Zorg je 
ervoor dat je deze draagt tijdens het buurtfeest?  
 
 
PLATTEGROND 
Ben je benieuwd waar we het buurtfeest gaan 
organiseren? Hiernaast kun je de plattegrond van 
ons ‘festival terrein’ bekijken. We sluiten de straat 
bij het speeltuintje tussen de Wilgenlaan en de 
Platanenlaan af met hekken. Zo blijft er een mooie 
ruimte over voor alle springkussen en foodtrucks.  

 
 
AANMELDEN 
Heb je je nog niet aangemeld? Twijfel dan niet 
langer en meld je gezin aan via 
www.nedervecht.nl/buurtfeest voor 31 mei 2022!!!  
Zo weten wij hoeveel buren we ongeveer kunnen 
verwachten, en kunnen we de vergunning 
aanvraag definitief maken. We hopen jullie 
allemaal te zien op zaterdag 11 juni!

 

TWIJFEL NIET 
LANGER! 

 
MELD JE 

AAN VOOR 
31 MEI 

 
 

http://www.nedervecht.nl/buurtfeest
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