Op zaterdag 19 maart van 10.30 tot 16.00 uur is de
startdag van de aanleg van het BinnensteBuitenBos.

Ja, ik help mee als
vrijwilliger bij de
aanleg van het
BinnensteBuitenBos !

Plaats: het voormalige rolschaatsbaantje tegenover OBS
het Stedeke.
Onder het genot van een hapje en drankje kunt u de hele
dag op de infomarkt informatie verkrijgen over het BBB
en kunt u zich inschrijven als vrijwilliger voor de bouw of
verzorging van de catering.
Ook kinderen zijn op 19 maart van harte welkom. We
gaan namelijk onder meer spandoeken versieren om de
hekken op te vrolijken terwijl de volwassenen ook actief
aan de slag gaan met het maken van een bouwbord en
het bouwrijp maken van het terrein door het verwijderen
van het plantsoen.

Wilt u ook graag dat uw (klein)
kind straks apetrots op u is en zegt?
“… mijn papa, mama, opa EN oma
waren erbij in 2011…”

Draag dus kleding die lekker vies mag worden !

Kom op zaterdag 19 maart naar
de startdag van de aanleg van
het BinnensteBuitenBos en / of
schrijf je in als vrijwilliger

Stel ze niet teleur! Aarzel dus niet
en vul het formulier aan de achterzijde zo compleet mogelijk in. U
kunt het inleveren op een van onderstaande adressen of kom het
persoonlijk brengen op de startdag
19 maart.
In de BBB bus bij de ingang
van OBS het Stedeke

•

In de BBB bus bij de SPAR

Z a t e r d a g 1 9 m a a r t 2 01 1
V a n 1 0 .3 0 t ot 1 6 .0 0 u u r

Stichting BinnensteBuitenBos
p / a tegersweide 6
www.binnenstebuitenbos.nl

"

•

Zaterdag 19 maart:
… Deep’n DOET … !
Kom naar de startdag van
de aanleg van het
BinnensteBuitenBos

Het BinnensteBuitenbos zal worden gerealiseerd op het voormalig rolschaatsbaantje tegenover OBS het Stedeke.

Wie zoeken we?

Wanneer?
De werkzaamheden zijn zowel in het
weekend als doordeweeks. Er zal een
rooster worden opgesteld per activiteit.
Hoe vaak kunt u helpen?
Dat bepaald u helemaal zelf. We hopen
natuurlijk dat u vaker dan één keer zult
komen helpen!

Hoe?
De hoveniersbedrijven zullen bij elke
bouwactiviteit zorgen voor het geven
van instructies aan de vrijwilligers

De realisatie van het BinnensteBuitenBos wordt
o.a. gesteund door een
EU subsidie (LEADER),
de gemeente Hof van
Twente, het Oranje
Fonds, Jantje Beton en
het Roelvink Fonds.

Naam
Adres

Emailadres

Wat is het BinnensteBuitenBos?
Het BinnensteBuitenBos (BBB) is een bos met méér dan
alleen bomen en struiken. Een bos dat groeiend is, net als
de kinderen. Kinderen kunnen hun eigen fantasie laten
werken, hun eigen gedachten binnenstebuiten keren.
Bovenal is het een plek waar jong en oud elkaar zal
kunnen ontmoeten!

Telefoon
Leeftijd …… jaar

metselwerk
timmerwerk
Graaf en schepwerk

Welke Activiteiten zullen er plaatsvinden?
Het BBB zal natuurlijk primair gebruikt worden als spel
en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Daarnaast zal
het gebruikt worden voor educatiedoeleinden door
OBS het Stedeke en leerlingen van AOC Oost Borculo.
Ook zijn er mogelijkheden voor activiteiten op sociaal,
cultureel, sportief en toeristisch gebied.
Hoe wordt het BBB aangelegd?
Het BinnensteBuitenBos komt er niet vanzelf. W e
gaan het realiseren met de hulp van de locale hoveniersbedrijven Geerdink Groen, Eric Geerdink, T. de
Graaf en Wentink. Samen met alle vrijwilligers
gaan we het voor elkaar krijgen!

M/V

Ik ben inzetbaar voor (meerdere opties mogelijk)

Catering
…...................................................

Ik ben vaak beschikbaar op:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Zaterdag
Handtekening

Waarom zou u helpen met de aanleg?
Omdat … uw (klein)kinderen straks in het BBB
gaan spelen ... u daar straks gaat wandelen, picknicken of een boekje gaat lezen ... samen aan het
werk zijn gezellig is … omdat het lente wordt …
omdat u deze DEEPSE activiteit niet wilt missen …

Stichting BinnensteBuitenBos
p / a tegersweide 6
7478 DD Diepenheim

www.binnenstebuitenbos.nl

Wat is de Planning?
W anneer we de steun hebben van voldoende
vrijwilligers zal het BBB al in september 2011
geopend kunnen worden !

"

Wie?
We hebben gedurende de aanleg van het
BBB niet alleen handige en sterke dames,
heren en jongeren nodig die daadwerkelijk
gaan graven, metselen, timmeren etc. We
zoeken ook mensen die het leuk vinden om
te helpen met het verzorgen van eten en
drinken voor de werkers.

Inschrijfformulier BinnensteBuitenBos

ochtend

middag

