
De Hof van de Elst voor iedereen! 
 

 

Pass 
Help jij mee dit prachtige nieuwe park tot een tuin voor iedereen te maken? 
De Hof van de Elst zoekt nog een ‘coördinator’ die partijen rondom de tuin 
stimuleert tot gezamenlijke activiteiten.   
 

Gezond 
Naar buiten gaan is gezond en 
buiten bewegen ook. Als je dat 
samen doet is het ook nog gezellig. 
Daarom ligt er nu aan de Klapstraat 
een prachtig park: De Hof van de 
Elst. Met volop groen om in te 
wandelen, rond te kijken en leuke 
dingen te doen. Voor de bewoners 
van het zorgcentrum, de kinderen 
van De Buizerd en de BSO en voor 
alle buurtbewoners! 
 
Voor iedereen 
In het grote, nieuwe park is een vlindertuin, een volière, een beweeg-tuin, 
er zijn waterplaatsen met bruggetjes, bankjes, picknickplaatsen, 
wandelpaden, bloemen en planten, fruitbomen, hagen, een amfitheater, 
een groot speelveld en een honden uitlaatplek. 
 
De school 
De groepen van de Buizerd krijgen les in het park en de BSO speelt er 
natuurspelletjes. Soms doen ze dat samen met de nieuwe bewoners van het 
centrum. Daarnaast verzorgen vrijwillige bewoners de volière of houden 
een stukje van het park vrij van onkruid.  
 

 

 

Veel te doen 
Het nieuwe park is een cadeau aan 
de gebruikers. Jij dus, en je mag 
ervan genieten. Of met leuke 
ideeën komen. Eitjes rapen en 
pannenkoeken bakken voor de 
bewoners van het zorgcentrum? 
Picknicken met de buurt? Samen 
vlinders zoeken? Een zintuigen-pad 
lopen? Fruit plukken en jam 
maken? De tuin is van en voor jou. 

 
Hulp nodig 
Wil je in ruil hiervoor helpen om de 
tuin mooi te houden? Af en toe 
samen schoffelen of wieden? Ook 
kun je helpen bij het verzorgen van 
de volière. Jij mag bepalen wat je 
wilt doen en wanneer.  
 
Doe mee! 
Heb je een leuk idee voor een 
activiteit, wil je graag meehelpen of  
meedenken, of wil je onze nieuwe 
coördinator worden?  
Mail naar loeswijffels@gmail.com 
of bel haar via 06-14317579 
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