
Gluren bij de buren!  
Aanmeldformulier 

 
Ja, ik wil ook mijn buren laten gluren! 
 
Naam:................................................. 
 
Adres:................................................. 
 
Telefoon:............................................ 
 
E-mail:............................................... 
 
Dag: zaterdag 25 sept / za 30 okt / za 27 november 2010 
 
Tijd: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 (omcirkelen of 
aankruisen) 
 
- ik kom wel/niet de tegoedbon voor het 

koffiepakket in de werkweek ervoor op de Wissel 
(Betsy Perkstr 14) ophalen 

 

 
 
(verdere instructies z.o.z.) 
 
 
Gluren bij de buren wordt mede mogelijk gemaakt door:  

       &        



Instructies voor het Gluren bij de Buren 
 
Hoe werkt het? 
Iedere Spoorwijker kan zich bij bos@spoorwijk.org opgeven om mee te doen. Als je de buren wilt 
uitnodigen, krijg je een hulppakketje om je op weg te helpen. 
  
Wanneer kan ik gluren? Of wanneer komen de buren? 
Vanaf zaterdag 25 september willen we elke laatste zaterdag van de maand in de wijk een lekker 
bakkie ruiken! Wil je de buren op een andere dag uitnodigen, dan kan dit natuurlijk ook. Overleg 
het dan wel even met de organisatie.  
  
Voor wie is dit? 
Voor alle buren uit Spoorwijk! Nodig 5 tot 10 van je buren uit. Mensen die je een beetje kent, en ook 
mensen die je nog niet zo goed kent. Juist om eens kennis met elkaar en elkaars gebruiken te maken. 
  
Wat moet ik doen? 
1. Meld je aan voor de laatste zaterdag van de maand bij bos@spoorwijk.org of 070-3960000 met het 
formuliertje hiervoor. 
2. Nodig 5 tot 10 buren bij je uit. Je kunt daartoe de uitnodigingskaartjes uit de bijlage (of te krijgen op 
Betsy Perkstr 14) gebruiken.  
3. Haal de waardebon op bij Betsy Perkstraat 14, en haal dan een koffiepakketje bij de Albert Heijn. 
4. Zorg dat je buren welkom zijn!  
   

 
Hoe doe ik dat? 
1. Zorg dat iedereen lekker kan zitten. 
2. Zet lekkere koffie, thee of iets anders, liefst met je lievelingskoekje er bij. 
3. Praat eens over de dagelijkse dingen. Je werk, je hobby, de vakantiebestemming, de tuin.... 
4. Laat een beetje van jezelf en je leven zien, zoals wat foto's en herinneringen 
5. Vraag je buren of jij ook eens bij hun kunt gluren.  
6. De buren kunnen je altijd vragen, maar als ze willen kunnen ze ook meedoen met het Gluren. 
7. Als de buren ook anderen willen laten gluren, kunnen ze zich ook opgeven en een koffiepakketje 
verdienen! 
  
Is het veilig? 
Een bestuurslid van de Bewonersorganisatie komt ook altijd graag eens gluren in de buurt. Zij kunnen 
dus ook bij u langskomen! Dan kunnen wij met zijn allen kijken of het allemaal wel gezellig en veilig 
blijft! 
 
Vragen? 
Bel BOS, 070-396 0000 (meestal di/wo/do 11:00-15:00) of mail bos@spoorwijk.org  


