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Wij zijn buiten
geopend!
OPENINGSTIJDEN:

WINTER
MA, DI EN DO: 14.00-17.00 UUR
WOE EN VRIJ: 12.00-17.00 UUR
ZOMER
MA, DI EN DO: 14.00-18.00 UUR
WOE EN VRIJ: 12.00-18.00 UUR
BASISSCHOOLVAKANTIES
MA-VRIJ:
12.00-17.30 UUR
WEEKEND
ZA EN ZO:

13.00-17.00 UUR

CONTACT:
AKKRUMERRAKLAAN 31
CEHADJI@DOCK.NL
06 59 99 05 30

BOUWSPEELTUIN VOORN

Kijk voor actuele
richtlijnen en
openingstijden op onze
facebookpagina.
1,5 meter

0-12
jaar

WAT KUN JE DOEN?
DE SPEELTUIN
Bouwspeeltuin Voorn is een grote, ruime speeltuin voor kinderen tot
12 jaar midden in Leidsche Rijn. (Oudere) kinderen kunnen op de
omliggende velden voetballen en of basketballen. Er is genoeg te
doen! De speeltoestellen staan allemaal in zand, dus genoeg ruimte
om kastelen te bouwen! De klimtoestellen zijn voor verschillende
leeftijden. De waterpomp staat het hele zomerseizoen aan; als het
warmer is dan 25 graden kan ook het spetterbadje aangezet
worden; kinderen kunnen met ons zandbakspeelgoed geulen
graven en lekker kliederen met water. Heerlijk waterplezier voor de
kinderen. Kom gezellig bij ons buiten spelen!

ACTIVITEITEN

Elke maandag, woensdag- en
vrijdagmiddag is er om 15.00 uur een leuke
buitenactiviteit. Kijk voor het programma
op onze facebookpagina.

VRIENDEN VAN VOORN

BOUWEN
In de speeltuin is een apart
bouwgedeelte waar kinderen hutten
kunnen bouwen. Hiervoor kan bij ons
gereedschap geleend worden.
Bouwen kan onder begeleiding van
een ouder en is op eigen risico.
Of kom binnen bouwen met Kapla als
het slecht weer is.

De bouwspeeltuin maken we samen met de
buurt. Bouwspeeltuin Voorn is daarom op zoek
naar buurtbewoners die het leuk vinden om
actief mee te helpen in de speeltuin; Vrienden
van Voorn. De Vrienden draaien bijvoorbeeld
samen de zaterdag, organiseren leuke
acitiveiten of verlenen hand- en spandiensten.

MOESTUIN
Elke tweede zaterdag van de maand
kunnen ouders en kinderen onder
begeleiding werken in de moestuin.
Samen de plantjes verzorgen of op
zoek naar insecten in de tuin.
Tijd: 14.00-17.00 uur

