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Na het succes van de POP-UP
Speelplekken in 's-Hertogenbosch,
komt de POP-UP Speelplek nu naar
Nuland!

WANNEER?
Van 5 juni t/m 2 juli

WAAR?
Kloosterstraat in Nuland
Naast D'n Hazenkamp

De POP-UP Speelplek is elke dag open!
Ma - vr: 7.30 uur - 20.30/21.00 uur
Za - zo: 9.00/9.30 uur - 20.30/21.00 uur

Let wel op de drukte!
Kom op een ander tijdstip terug als het
te druk is.



De POP-UP Speelplek:
Een tijdelijke, mobiele speelplek voor kinderen van 4 t/m 9 jaar.

Het hoofddoel is dat kinderen van 4 t/m 9 jaar meer gaan buitenspelen. De
Speelplek zorgt ervoor dat ze dat zelfstandig kunnen doen. De kinderen kunnen
spelen wanneer ze willen, terwijl hun ouders weten dat het veilig is.

De Speelplek ligt letterlijk voor de deur. Dit geeft gemak voor kind en ouders,
waardoor de drempel om buiten te (laten) spelen lager is. Bewoners uit de wijk
zetten zich in om alles in goede banen te leiden en zorgen voor een veilige
speelomgeving.

Wat kunt u als buurtbewoner verwachten?
- Een groep buurtbewoners uit de buurt is al volop bezig met de voorbereiding.
De POP-UP Speelplek zorgt voor meer samenhang in de buurt. Als u wilt
aansluiten, kan dat nog steeds!

- De POP-UP Speelplek blijft één maand staan.

- Opbouw: donderdag 3 en vrijdag 4 juni
- Opening: zaterdag 5 juni
- Afbouw: vrijdag 2 juli

- Elke doordeweekse ochtend om 7.30 uur openen bewoners de POP-UP
Speelplek. In het weekend is dit tussen 9.00 uur en 9.30 uur. Elke avond gaat hij
tussen 20.30 uur en 21.00 uur weer dicht.

- Er is extra toezicht door buurtbewoners uit de wijk.

- Voor het plaatsen van een deel van de POP-UP Speelplek worden tijdelijk de
acht parkeerplaatsen ter hoogte van Kloosterstraat 26 afgesloten.

Contactpersonen
Dylan Jagers | buurtbewoner en Dorpsraad Nuland
dylan@dorpsraadnuland.nl | 06 21 40 67 98

Stefan van Veen | Initiatiefnemer en medewerker 'S-PORT
s.vanveen@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 56
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