Maandag 21 mei (pinksteren)
NRE terrein 11-16 uur
voor alle kids
van 8 tot 14 jaar
uit het villapark:

Hutten
Bouwen
en

GRAFFITI
WORKShOP
(oldskool + digitaal)
Georganiseerd door de Buurtvereniging
Meld je snel aan!

Hutten bouwen

Leeftijd 8- 12 jaar
o.l.v professionele huttenbouwertimmerman
Je werkt in groepjes van 8 tot 10 kinderen.
Als de Gemeente het goed vindt mogen de hutten even op het
NRE terrein blijven staan zodat je er nog eens in kunt spelen.

GRAFITTI WORKSHOP

Leeftijd 10 - 14 jaar
o.l.v professionele grafitti artist uit de Hip-Hop scene
(werk o.a te zien in de Berenkuil)
Iedereen maakt een plaat van 60x60 die je mee krijgt
en je werkt aan een gezamenlijke wand voor de Reigerlaan.
Resultaat digitale grafitti ontvang je per e-mail.

Van september 2017 t/m september 2018 vieren we het 110-jarig bestaan van onze wijk.
Gedurende dit jubilieumjaar zijn er diverse activiteiten voor jong en oud.
Deze zijn mede mogelijk gemaakt door fantastische sponsoren uit de wijk!
Check de website voor nadere info: villapark.ws
* Maandag 21 mei 2018 (Pinksteren) speciale activiteiten voor de jeugd op het NRE terrein *
Het aantal plaatsen is beperkt dus meld je snel aan!
Dit kan tot 1 mei per mail bestuur@villapark.ws
of door het inleveren van dit strookje bij Hans van Beurden, Sperwerlaan 5.
Na aanmelding hoor je ZSM of je bent ingeloot en ontvang je verdere details.
Tussen 13 - 14 uur is er voor alle deelnemers en begeleidende ouders een broodje en een drankje.
Deelname aan de dag is € 4,50 per kind.
Let op!
Wij zoeken wij nog ca. 5 handige ouders
die een groepje kunnen begeleiden bij het hutten bouwen.

Naam									Leeftijd						
Adres
E-mail									Telefoon
Ik doe 21 mei mee met
0
0
0

Hutten bouwen incl lunch
Grafittiworkshop (traditioneel en digitaal) incl lunch
Hutten bouwen en Grafitti workshop incl lunch

Mijn vader / moeder / opa / oma / grote broer of zus wil graag helpen met het hutten bouwen:
0

Nee

0

Ja! Naam

