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Aan de bewoner(s) van «Straat» «Nr» 
 
Ermelo, <datum> 
 
Betreft: Buurtbijeenkomst 
 
 
Geachte bewoner(s) van «Straat» «Nr», 
 
Er is wat te halen in uw buurt! Wat vroeger heel gewoon was komt 
weer terug. Je kent elkaar, je kunt op elkaar een beroep doen en er is 
aandacht voor elkaar. Wijkvereniging Ermelo-West helpt bewoners 
om met elkaar een ‘buurtje’ te vormen.  
 
U wordt van harte uitgenodigd voor een buurtbijeenkomst op 
<datum> van 20.00 uur tot 21.30 uur.  
 
Het is informele bijeenkomst waarbij er tijd is om uw buurtbewoners 
beter te leren kennen en om plannen te maken voor het vormen van 
uw buurtje. 
 
Het liefst houden we de bijeenkomst bij iemand aan huis, maar omdat 
de groep waarschijnlijk te groot is hebben we een zaaltje <in locatie>, 
gereserveerd.  
 
Voor deze bijeenkomst hebben we de buurtbewoners  
uitgenodigd die wonen <omschrijving>. 
 
Graag ontmoeten wij u op de buurtbijeenkomst. Hebt u vooraf vragen, 
neem dan met de wijkvereniging contact op via bovenstaande 
contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groeten, 
<naam> 
Wijkvereniging Ermelo-West 
 
 

 

 

 

 

Wijkvereniging Ermelo West zet zich in om, samen met de bewoners, 
van Ermelo-West een wijk te maken om trots op te zijn. Een wijk die 
er goed verzorgd uitziet, waar het veilig wonen is, waar bewoners 
aandacht voor elkaar hebben, waarin iedereen mee kan doen en 
waar volop activiteiten plaatsvinden.  

Ik kan bij Jan 
terecht voor 
tuinadvies 

Ans wil wel op 
de kinderen 
passen 

De krant krijg 
ik van familie 
Janssen 

Mevrouw  
De Vries komt 
gezellig een 
bakje doen 

Sinds dat we 
buurtborrels 
hebben is het 
zoveel leuker 
in de straat 

Op de buurtbijeenkomst hoorde ik dat 
anderen ook ventilatieproblemen 
hebben. We hebben het met elkaar 
opgelost. 

Als het nodig is 
neemt Trudy 
boodschappen 
voor me mee 

Erik laat de 
hond uit 
wanneer ik 
weg ben 

Het is fijn om 
met Arie te 
wandelen 


