
   
        Nationale Buitenspeeldag 14 juni 2017                     

      De wijk viert feest, en dus wij ook! 
25 jaar wijkraad ’t Oldhof 

 
Woensdag 14 juni is het weer zover: het is weer Buitenspeeldag in de wijk ’t Oldhof! 

 

Wie, waar en hoe laat? 
Het is voor alle kinderen die in de wijk wonen, op school zitten of 
waarvan bijvoorbeeld de opa en oma of oom en tante hier wonen. 
Natuurlijk mogen er ook vriendjes of vriendinnetjes meegenomen 
worden. In goed overleg met de Oldhofschool zijn de kinderen om 
13.30 uur vrij! Het is aan de Röringstraat en de Beerninksweg van 
13.30 tot 16.30 uur.  En omdat de wijkraad 25 jaar bestaat is er dit jaar extra veel te beleven op het 
parcour. Er komt een heuse draaimolen en er is weer met van alles te spelen, op te springen, of 
mee te te timmeren noem maar op. En o ja, er  zijn weer echte poppendokters aanwezig. Dus 
neem alle zieke poppen en knuffels maar mee! 

 

Opgave 
Opgave is niet nodig en het kost helemaal niets. Maar omdat wij toch wel wat 
onkosten hebben vragen we 20 eurocent voor een heerlijk kopje koffie. Want 
voor de ouders/begeleiders is er weer een terrasje waar wat te drinken is. Zo 
bent u in de buurt als uw kind u nodig heeft.  Uiteraard heeft 
dit ook te maken met de veiligheid van uw kind!  
 

Het parcours begint ter hoogte van Röringstraat 6 tot Beerninksweg 75. Wilt u er 
rekening mee houden dat de straat afgezet wordt vanaf 11.00 tot 18.00 uur. Dus 
graag de auto’s op tijd buiten dit gebied en als het lukt ook de otto’s weer van de 
verzamelplaatsen af. Om het extra feestelijk te krijgen zouden wij het erg leuk 
vinden dat u het bij uw huis iets versiert. 
 

Vrijwilligers 
Voor het opbouwen ‘s morgens en/of ’s middags bij de activiteiten zoeken wij nog vrijwilligers. 
Mocht u het leuk vinden om ons een handje te helpen dan zijn wij daar erg blij mee! U kunt 
contact opnemen met 074-2668581 of 06-14547606. Mailen mag ook: nicole.knuif@hetnet.nl.  

 
Tot 14 juni! 
Bij voorbaat willen wij iedereen vast bedanken voor de  medewerking en voor alle 
kinderen: Tot woensdag 14 juni! Neem je beste humeur mee dan wordt het vast een hele                                  
leuke middag!! 

 
O ja, als het lekker warm weer is, is het verstandig om een handdoek mee te nemen!!  
En vergeet niet om na het feest te kijken op de website. Misschien staat er een mooie foto van je 
op: www.oldhofborne.nl 
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