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Beste buurtgenoot,
Op Koningsdag 2015 organiseren wij voor alweer de 43e keer het állerleukste buurtfeest van Delft:

de kinderspelen op het Raam!

Tussen 9.45 en 10.00 uur kunnen kinderen van 1 tot en met 12 jaar een
spelkaart ophalen. Om 10.00 uur begint de paradetocht met de versierde
fietsen en daarna starten we om 10.15 uur met de Oudhollandsche
spelletjes. Voor buurtkunderen is deelname gratis, kinderen uit andere
buurten betalen een kleine bijdrage. Voor álle kinderen is er iets lekkers,
drinken en een prijsje. Kinderen die meedoen met de rondrit op een
versierde fiets maken bovendien kans op een extra juryprijs voor de
mooiste fiets in hun leeftijdscategorie! Het thema van dit jaar is: techniek.
We zijn heel benieuwd naar alle mooie creaties!

Meedoen?

Ook dit jaar zijn er op de dag zelf veel vrijwilligers nodig om spelletjes te begeleiden, pannenkoeken
te bakken en koffie te schenken. Lijkt het je leuk om mee te helpen, dan bent je van harte welkom!
Laat het ons het liefst vooraf even weten, zodat wij weten op hoeveel helpende handen we kunnen
rekenen. Loop langs bij Erik & Marjolijn (Raam 25) of stuur een mailtje naar: kinderspelen@raam25.nl.
Als je meer wil weten, of wil helpen met het organiseren van volgende edities van de kinderspelen,
dan kan je daar ook terecht.

Collecte

In de week van 13 april komt een buurtbewoner langs met een collectebus en raamposters. Met
het geld dat we ophalen zorgen we ervoor dat buurtkinderen gratis kunnen meedoen aan de
kinderspelen, dat de kosten voor andere kinderen zo laag mogelijk blijven en dat er voor álle
deelnemertjes een mooie prijs is. Elke bijdrage wordt enorm gewaardeerd!

Raam autovrij!

Het is elk jaar weer een hele puzzel om het Raam helemaal autovrij te
krijgen op Koningsdag. Vaak lukt het, maar helaas blijft er soms tóch
nog een auto staan. Dat is jammer, want zo’n auto staat vaak precies in
de weg voor het doelschieten of de kruiwagenrace.
We proberen daarom de dagen voor 27 april zoveel mogelijk ‘bekende’
auto‘s in de straat te parkeren, zodat die ‘s morgens op Koningsdag
op het schoolplein kunnen worden gezet. Als je die ochtend niet
beschikbaar bent om je auto te verplaatsen, probeer dan ergens anders
in de buurt te parkeren zodat wij tijdens de kinderspelen het stuk Raam
tussen Rietveld en Schutterstraat helemaal vrij kunnen maken voor de
spelletjes, de voorstelling en het springkussen!

TOT ZIENS OP MAANDAG 27 APRIL

