
NIEUWSBRIEF 1 2018 

 

Hallo Allemaal, 
Het Bouwjaar 2018 is begonnen en de kinderen kunnen bijna 

beginnen met hun eigen “Jaarhut”. Het bouwthema van 2018 is 

HUTTEN SMURFEN. Dat betekent dat we gedurende het hele 

jaar ook activiteiten doen die met dit thema te maken hebben, 

maar we doen ook andere leuke dingen naast het timmeren van 

hutten.  

 

Er staan ook weer diverse leuke activiteiten op de planning. De 

zaterdag voor Pasen gaan wij weer traditioneel Pasen vieren 

met de kinderen. Uiteraard komt begin april de open dag er 

aan. Er zijn dan leuke activiteiten te doen. 

 

Wil je op de hoogte blijven van alle leuke dingen die op de bouwspeeltuin gebeuren? LIKE dan onze 

Facebook site. Zo weet je altijd wat er op de bouwtuin gaat gebeuren.  

Ook op de website www.maeterlinck.nl vind je de affiches van de activiteiten en andere belangrijke 

informatie. 

We wensen jullie allemaal een fijn HUTTEN SMURFEN bouwseizoen toe! 

 

Kinderbingo. 
Iedere 2e woensdagmiddag van de maand organiseren we een kinderbingo. Woensdag 14 februari  

van 14.00 tot 15.00 uur is de volgende Bingo met weer hele leuke prijzen. We spelen 3 ronden voor € 

1,50. Kom je ook? 

 

Heb je nog geen JAARKAART van de bouwspeeltuin? 
Wil je regelmatig naar de bouwspeeltuin? Koop dan een jaarkaart!  

Een jaarkaart in 2018 kost € 25,- per jaar voor het hele gezin. 

Als gezin krijg je dan een pasje waarmee de kinderen van 4 t/m 12 jaar gereedschap kunnen lenen 

om een daghut te bouwen, gratis mogen skelteren en spelen.  

Op vertoon van de pas krijgen ze ook korting op de activiteiten.  

Het daghutten bouwen is wel afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment. 

Neem bij inschrijving een (gezins) FOTO van de kinderen mee. Mag ook een print zijn. 

 

Wil je ook een JAARHUT ………? 
Kinderen van 7 t/m 12 jaar, die regelmatig naar de bouwspeeltuin komen, kunnen een plek krijgen in 

het HUTTENDORP, waar ze tijdens het bouwseizoen 2018 een grote hut kunnen bouwen.  

Het is wel belangrijk is dat je regelmatig naar de bouwspeeltuin komt.  

De bouwplek is groter dan andere jaren. Je kan dan kiezen om een grotere hut te bouwen of er een 

tuintje te maken.  

Op afspraak mag je ook een vuurtje maken in een wasmachinetrommel en primitief koken.  

Een gezinskaart met een jaarhut kost dan € 35,-.  

Bij inschrijving krijg je een bouwvergunning met daarin een aantal bouwregels.  

Neem bij inschrijving een (gezins) FOTO van de kinderen mee. Mag ook een print zijn. 

De jaarkaart is geldig van januari t/m januari. 

http://www.maeterlinck.nl/


 

 

 

OPENING BOUWSEIZOEN 2018! 
Zaterdag 24 februari is de opening van het bouwseizoen. Je kan dan figuurzagen en je eigen smurf 

maken. Je zelfgemaakte smurf kan je dan op je hut hangen. Als alles goed gaat, kan er vanaf dinsdag 

27 maart begonnen worden met de bouw van het smurfendorp. 

Hulp nodig 
We kunnen wel wat extra hulp gebruiken met het gereedmaken van het terrein. Geef je op om 

zaterdag 17 februari te komen helpen als je kan. Dit kan bij Rob. 

 

Vrijwilligerswerk 
We zijn dringend op zoek naar mensen die mee willen werken om de bouwspeeltuin draaiende te 

houden. Heb je wat vrije tijd of wil je iets om handen hebben geef je dan op bij Rob Wouda. 

 

NL DOET.  

Zaterdag 10 maart zoeken wij weer vrijwilligers die een dag willen komen helpen met schilderen, 

timmeren en andere onderhoudswerkzaamheden op de bouwspeeltuin. Zodat de bouwspeeltuin 

straks in het hoogseizoen weer op en top in orde is. Doe je mee? Geef je dan voor donderdag 9 maart 

op bij Rob op de bouwspeeltuin of via 010-4321226 of info@maeterlinck.nl. We verzamelen om 10.00 

uur voor de werkverdeling en gaan daarna van start. Wij zorgen voor koffie, thee en een lunch.  
 

 

mailto:info@maeterlinck.nl

