
 
 
 

 
 

Activiteitenplein Bouwgein 
juni-juli  2018  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De eerste twee blokken Workshop/Cursus van Activiteitenplein Bouwgein hebben we gezellig 
afgerond met een kijkdag voor ouders, broertjes, zusjes en iedereen die zin had om te komen 
kijken.  Wat boften we met het mooie weer en met alle enthousiasme en gezelligheid van zowel de 
kinderen als de docenten. Dat kan natuurlijk niet anders in zo’n mooie omgeving als Bouwgein. 

 
Voor de maand juni en juli organiseren we losse workshops voor uw kind(eren). 
  
Inschrijven doet u digitaal via www.kmnkindenco.nl/activiteitenplein 
Betalen gaat door middel van Ideal. 

 
Kinderen die al naar de BSO gaan 
Gaat uw kind naar de BSO dan is de deelname gratis. Gaat uw 
kind naar BSO Egel of BSO Toonzetters, dan wordt uw kind 
door een projectmedewerker begeleid bij de verplaatsing naar 
Bouwgein. Is de cursus op een dag dat uw kind niet naar de 
BSO gaat, maar bent u wel klant bij Kind & Co, dan krijgt u 
50% korting. 

 

Inschrijven is mogelijk t/m 14 juni 
www.kmnkindenco.nl/activiteitenplein 

 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden 
tot Serita Tedjai-Schouten, bereikbaar via  
activiteitenplein@kmnkindenco.nl of  06 411 488 38 

ACTIVITEITENPLEIN BOUWGEIN - georganiseerd door Kind & Co 
 

http://www.kmnkindenco.nl/activiteitenplein
http://www.kmnkindenco.nl/activiteitenplein
mailto:activiteitenplein@kmnkindenco.nl


 

 
 

Wat gaan we doen? 
 

 

 
 

Djembé met Alias  
 

Tijdens de workshop djembé maak je kennis met dit 
Afrikaanse instrument. Waar is deze bijzondere trommel 
eigenlijk van gemaakt? En waarvoor wordt het in Afrika 
bespeeld?  
Al gauw is het tijd om te ontdekken welke klanken jij op de 
djembé kunt produceren. Hoe cool is dit. 
Tijdens de workshop wordt de handtechniek uitgelegd en  
er worden verschillende ritmes - met verschillende 
betekenissen! - gespeeld.  

We gaan swingen met de handen.  
 

Datum: 20 juni 2018 voor groep 5 t/m 8  
Tijd: van 16:00 – 17:00 uur  
 
Datum: 27 juni 2018 voor groep 1 t/m 4  
Tijd: van 14:00 – 15:00 uur 
 
Locatie: Activiteitenplein Bouwgein, Hoveniersweide 9 
Kosten: €7,50 

 
 
 

 

 
 

Exotus Serpenti de activiteit “reptielen workshop” 
 

Datum: 04 juli 2018 groep 1 t/m 4 en op 
 11 juli 2018 voor groep 5 t/m 8 
   
Tijd: van 16.00 – 17:00 uur   
Locatie: Activiteitenplein Bouwgein, Hoveniersweide 9 
Kosten: €7,50 

 
 
 

 

 
 

Tekenen/Schilderen in de natuur 
 

Datum: 27 juni 2018 groep 5 t/m 8 
   
Tijd: van 16.00 – 17:00 uur  
Locatie: Activiteitenplein Bouwgein, Hoveniersweide 9 
Kosten: €7,50 



 

 
 
Bouwspeeltuin Bouwgein 
 
 
Het gaat niet goed met Bouwgein.  
 
Door een groot en groeiend tekort aan vrijwilligers dreigt de bouwspeeltuin Bouwgein te moeten stoppen met al haar activiteiten.  
De droom die alle vrijwilligers, kinderen en bezoekers van Bouwgein bijna vijfendertig jaar levend hebben gehouden 
kan wel eens veranderen in een nachtmerrie. 

In de afgelopen tientallen jaren is het Bouwgein gelukt een plek te creëren waar jong en oud terecht kan om te spelen,  
te ontdekken, te vieren, te ontmoeten. Honderden kinderen en inmiddels volwassenen hebben warme herinneringen aan  
de kindervakantieweek. Liefdes zijn in de bouwspeeltuin opgebloeid en vriendschappen voor het leven gesloten.  
Het kan toch niet zo zijn, dat zo’n bijzondere plek verloren dreigt te gaan voor Nieuwegein? 
  
Het bestuur van Bouwgein is al langer op zoek naar extra handen om de bouwspeeltuin draaiend te houden.  
Tot nu toe heeft dit te weinig vrijwilligers opgeleverd. Het lijkt onmogelijk om Bouwgein open te blijven houden, 
tenzij er een groep mensen opstaat en zegt: wij willen mee blijven bouwen aan Bouwgein! 
 
Draag jij Bouwgein een warm hart toe en vind je het leuk om bestuurlijk actief te zijn?  
Een overzicht van alle vacatures en contactgegevens zijn te vinden op de site van het Vrijwilligershuis Nieuwegein.  
Of kom tijdens openingstijden langs bij Bouwgein! 

  
 

 
 

Bouwgein is een zelfstandige stichting, zonder structurele subsidie, die draait op vrijwilligers. 
Openingstijden, nieuws over activiteiten en  
meer informatie hoe u als vrijwilliger kunt 

bijdragen vindt u op: 
www.bouwgein.nl 

 
 

https://vrijwilligershuis-nieuwegein.nl/organisatie/infobouwgein-nl/
http://www.bouwgein.nl/
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