
Beste medebewoners, ouders, grootouders, verzorgers én kinderen, 

Net als voorgaande jaren zal Wijkteam Plaswijck ook dit jaar voor de derde keer een geweldig 
huttenbouwdorp organiseren voor de kinderen uit de wijk. De locatie is opnieuw op de mooie 
natuurspeelplaats het Noorderhout, op de geluidswal langs de A12. 

Het zomerevenement is in de laatste week van de zomervakantie, dit jaar van dinsdag 27 t/m 
donderdag 29 augustus. 

Alle kinderen uit de wijk Plaswijck (Bloemendaal Oost, postcode 2804) zijn van harte welkom. En 
wanneer uw kind een vriendje of vriendinnetje wil meenemen is die ook van harte welkom. Want 
wat is er niet leuker dan dat ze samen met hun vrienden of vriendinnen een hut bouwen en deze 
helemaal te schilderen en te versieren.

Nu de Gemeente Gouda de vergunning heeft verstrekt gaat weer een team van ervaren en 
enthousiaste vrijwilligers, met de steun van onze relaties en sponsors, dit mooie zomerevenement 
organiseren. 

Er zijn volop ideeën om het huttenbouwdorp nog leuker te maken. Om een tipje van de sluier op te 
lichten:
· een eigen login op onze website voor deelnemende ouders en kinderen
· een bijzondere activiteit op de woensdagmiddag ... (!)
· een 'sfeervolle' slotavond voor kinderen en hun ouders en grootouders ...
· een opvang voor de kinderen in de voorochtend en namiddag (onder voorbehoud)
· en een traineeprogramma voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

Wanneer uw kind nu al enthousiast is geworden en er graag bij wil zijn dan kunt u al 
voorinschrijven door een mail te sturen naar huttenbouwdorp@wijkteamplaswijck.nl ovv. 
naam kind, jongen/meisje, leeftijd en met wie hij/zij samen een hut wil bouwen. 

Er is ook een inschrijfformulier op www.wijkteamplaswijck.nl. 

Wanneer u het leuk vindt om als vrijwilliger mee te helpen bij het huttenbouwdorp dan bent u van 
harte welkom. Zelfs wanneer u maar één dag kunt is het mogelijk om mee te helpen. U kunt hierbij 
denken aan hutleider, houtploeg medewerker, EHBO-er, technische dienst medewerker, 
nachtwaker, catering medewerker en/of medewerker voor de opbouw- en opruimploeg.

Ouders of verzorgers die op een of andere manier meehelpen of bijdragen aan het 
huttenbouwdorp krijgen voorrang bij de inschrijving van hun (klein)kinderen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.wijkteamplaswijck.nl, via twitter 
@wtplaswijck, via e-mail huttenbouwdorp@wijkteamplaswijck.nl of telefonisch via 06 239 56 999. 
Ook zal er binnenkort een Facebook pagina komen waar wij u op de hoogte houden van de laatste 
nieuwtjes.

Graag tot ziens ! 


