
Warme Wensen voor
Warme Mensen

Mijn wens voor
 jou is ...

Vertel ons jouw warme wens, lever

 'm in bij onze kerstboom, ga op 

de foto -  en ontvang gratis een 

zak versgebakken oliebollen!  

Beste bewoner van de Buitenhof,

Juist in deze tijden zijn we er voor elkaar.
Hoewel het Buitenhof Lichtjesweekend niet
door kan gaan, zitten we niet bij de pakken
neer nu we deze gezelligheid en verbinding
moeten missen. 
Warme Wensen voor Warme Mensen: wat is
jouw wens voor je kinderen, familie, je
vrienden of jouw buurt? 

Om elkaar te bemoedigen en een hart
onder de riem te steken bieden we als klein
gebaar een gratis zak oliebollen voor de
ingeleverde wensen. Zo verspreiden we 
een klein beetje extra liefde, aandacht en
warmte in onze wijk. 

met warme groeten,

stichting Rode Feniks en de
Ondenemersvereniging Buitenhof 

 Wat is jouw wens voor 2022  voor je familie,  dierbare,je buren en onze wijk?  

Een warme wens voor 2022 
van stichting Rode Feniks en de

Ondernemersvereniging Buitenhof 

Je kan je wens inleveren, op de foto bij de kerstboom 
en oliebollen ophalen op 

Donderdag 23 december 14.00 - 18.00u
Vrijdag 24 december 14.00 - 18.00u
The Culture, Mozartlaan 670 in Delft

 



Kom je ook? 

Warme Wensen voor Warme Mensen
is initiatief van 

Mede mogelijk gemaakt door

Mijn wens is ... 

Schrijf je wens op en scheur dit deel af. Lever het in bij de

kerstboom bij de Rode Feniks bij The Culture,  

(Mozartlaan 670) en ontvang heerlijke oliebollen 

van 'Luciano' - dé oliebollenkraam Buitenhof!

Je kan je wens inleveren, op de foto bij
onze grote kerstboom en heerlijke
oliebollen ophalen bij The Culture,
Mozartlaan 670 in Delft.

Donderdag 23 december 14.00 - 18.00 u.
Vrijdag 24 december 14.00 - 18.00 u.

Bekijk de foto's en wensen achteraf op
www.buitenhofbruist.nl 

Zolang de voorraad strekt. In totaal zijn er 
1000 zakken à 6 oliebollen beschikbaar. 
Één zak per huisadres. 

Houd 1.5 meter afstand. 


