
Uitnodiging

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Aan alle kinderen tot 12 jaar uit de Apostelwijk en Helmond-West,

Hou je van buitenspelen, boomklimmen en speuren naar dierensporen? 

Of hou je meer van kastanjes poffen en bramen verzamelen? 

Droom je van het bouwen van een grote hut?

We nodigen je graag uit om je dromen waar te maken!

We gaan een nieuw bosje planten in de winter. 

Dit bosje is er voor jou én de natuur! Het bosje komt vlak bij de Speeltuin Helmond-

West. En er komt ook een buitenlokaal en een omheind hondenloslaatterrein. 

We willen graag  dat het voor kinderen een leuke plek wordt om naar toe te gaan, 

de natuur te ontdekken, lekker buiten te spelen of met vrienden af te spreken. 

Help je mee een plan te bedenken? 

Hoe wil jij graag dat het gebied er uit gaat zien? Wat wil je er kunnen doen? En wat is 

nodig om er fijn te kunnen spelen? We horen graag jullie ideeën.  Daarmee maken we 

een eerste schetsontwerp. 

Neem deze flyer mee en kom op 29 mei naar de Speeltuin Helmond-West!

Je bent welkom om je ideeën met ons te delen op  woensdag 29 mei van 14 tot 16 

uur in de Speeltuin Helmond-West. Met deze flyer heb je dan gratis toegang tot de 

speeltuin. We hopen dat je komt!

Tijdens deze middag worden foto’s en filmpjes gemaakt. 

Overleg vooraf met je ouders of ze het goed vinden dat je op de foto of film komt. 

Je kunt natuurlijk ook wegblijven bij de camera. 


