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Agenda 2016 
 

Woensdag 2 maart 2016 
Kinderbingo 14.15-16.00 uur. Deelname kost € 1,- p.p. Niet-leden betalen € 2,- p.p. 
Vanwege de veiligheid mogen we maar een maximaal aantal personen naar binnen 
laten. Dus VOL=VOL. 
 
Zondag 27 maart 2016 (1e paasdag) 
Eieren zoeken 
Aanvang 13.30 uur. Einde +/_ 14.30 uur. 
De kinderen worden verdeeld in 3 leeftijdsgroepen. 
De speeltuin zit nu nog wel midden in renovatie dus veel zwart zand. Graag 
rekening houden met kledingkeuze kinderen. 
Koffie, thee en frisdrank is verkrijgbaar voor ouders, grootouders enz. (tegen kleine 
vergoeding) 
Voor de kinderen is er na afloop een kleine verrassing. 
 
Zaterdag 30 april 2016  
Seizoen opening speeltuin  
Definitieve Informatie hierover komt op de site te staan en wordt via facebook 
bekendgemaakt. 
Vanaf 13.30 tot 16.00 uur kan er weer volop gespeeld worden. 
Bij mooi weer is er een springkussen en wie weet nog meer …Kom, zie en beleef 
het. 
 
Zaterdag 11 juni 2016 
Feestavond voor leden 
Jaarlijkse feestavond voor leden met grote loterij. We hopen op een grote opkomst 
met veel jongeren. Schrijf deze datum alvast op in de agenda. 
Het opgaveformulier is bijgevoegd en dient voor zaterdag 4 juni ingeleverd te worden 
bij Speeltuin Blekkerhoek, Monumentstraat 20 of Tulpenstraat 45. 
Vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni is de speeltuin gesloten, vanwege opbouw 
feesttent! 
                                                                                       
Zaterdag 9 juli 2016 
Leuke dag voor kinderen met afsluitend kamperen (voor kinderen vanaf gr4 
basisschool) 
Het kamperen kan alleen doorgang vinden als er zich vrijwilligers melden voor deze 
dag en voor het kamperen ‘s nachts. Invulling van deze dag staat nog niet vast. 
Dit jaar willen vanaf 13.00 uur een leuke middag voor kinderen organiseren met als 
afsluiting kamperen by night in de speeltuin. 
Nadere informatie en opgaveformulier op bijgevoegd formulier. Formulier staat ook 
op de site. Speeltuin is deze dag gesloten. 
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Zaterdag 24 september 2016 
Burendag 
Deze dag gaan we samen met de buren van de speeltuin een activiteit plannen voor 
en door de buren.  
10.00 uur tot 16.00 uur.  
 
Woensdag 19 oktober 
Kinderbingo 13.30-15.30 uur. Deelname kost € 1,- p.p. Niet-leden betalen € 2,- p.p. 
Vanwege de veiligheid mogen we maar een maximaal aantal personen naar binnen 
laten. 
Dus VOL=VOL. 
 
Zaterdag 22 oktober  
Avondafsluiting van het speeltuinseizoen 
Na het overweldigende succes van vorig jaar willen we dit jaar weer ’s avonds het 
seizoen afsluiten. We willen de speeltuin dan mooi verlichten. De speeltuin gaat 
speciaal open van 18.00 uur tot 21.00 uur. De zaal is ook open voor een bakje koffie 
ed. en onder voorbehoud organiseren we daar ook wat voor. 
 
Vrijdag 28 oktober 
Halloweenavond (bij slecht weer bestaat de kans dat het afgelast wordt, dat wordt 
dan op de site/fb/twitter en bij de speeltuin aangekondigd). 
-leeftijd 3-7 jaar 18.00-19.30 uur lampionnen- optocht. De lampionnen krijg je van de 
speeltuin Blekkerhoek. Na afloop kunnen de kinderen een uitgeholde kalebas mee 
naar huis nemen. 
Als de er te weinig kalebassen zijn wordt er per gezin 1 kalebas beschikbaar gesteld. 
-leeftijd 8-12 jaar 20.00-21.30 uur griezeltocht op locatie. Dit jaar weer spooktocht!  
Deelname voor beide activiteiten kost € 1,- p.p. Niet-leden betalen € 2,- p.p. 
 

 
Woensdag 21 december 
Kerstactiviteit 
Dit jaar gaan we weer kerstbakjes maken. Inloop van 13.30 tot 14.45 uur. Deze 
activiteit duurt ongeveer 45 minuten. Graag zelf bakje/botervlootje meenemen.  Als 
de kinderen klaar zijn met kerstbakje maken is het de bedoeling dat ze weer naar 
huis gaan of opgehaald worden. De speeltuin is namelijk gesloten en er is ook geen 
andere activiteit gepland. Einde 15.30 uur. 
Kosten: Leden € 1,- p.p., niet-leden € 2,- p.p. 
 

http://www.blekkerhoek.nl/

