
Hallo maart…. 

Op zaterdag 1 december hebben wij de sleutel van het pand in 

ontvangst genomen. Wij dachten ongeveer 4 maanden nodig te hebben 

voor de verbouwingen en de inrichting van dit gebouw. Op dit moment 

lopen wij nog op schema en verloopt de verbouwing goed! 

Ook de tuin is al stevig aangepakt door Biljoen Groen uit Velp. Behalve 

een stevig hekwerk zullen er ook twee terrassen, een grote zandbak, 

een speelhuisje en een overkapping worden geplaatst. Een veilige maar 

ook uitdagende speelplek voor de kinderen.  

In maart 2019 zullen wij het laatste weekend op vrijdag 29 en zaterdag 

30 maart 'open dagen' organiseren van 11.00 tot 15.00 uur voor 

belangstellenden! Kom gerust een kijkje nemen! 

Uiteraard is het ook mogelijk om alvast een persoonlijke afspraak te 

maken voor een vrijblijvende rondleiding en meer informatie!  

Veel lees- en kijk plezier!  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

   

Tante Tuit Kinderdagverblijf 

Kruiskamplaan 1a 

7152 GA Eibergen 

T. 0545 – 725815 

    06 – 42608620 

 

Web:  www.tantetuit.nl 

Email: info@tantetuit.nl 
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Maandelijks zullen 

wij een nieuwsbrief 

versturen met 

informatie en  

leuke foto’s!  

Volg ons ook op…. 

Facebook,  Instagram  

en houdt onze website 

wwww.tantetuit.nl 

In de gaten voor het 

laatste nieuws! 

 

http://www.tantetuit.nl/
mailto:info@tantetuit.nl
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Tante Tuit krijgt vorm! 

Eind februari is een start gemaakt met de aanleg van de (speel)tuin van tante tuit. Het hoveniersbedrijf 

Biljoen Groen uit Velp is hiervoor verantwoordelijk en de eerste week van de werkzaamheden hebben ze 

de oude beplanting verwijderd en de grondwerkzaamheden gedaan. Ook hebben zij al de twee ruimte 

terrassen aangelegd. Volgende week beginnen ze met het plaatsen van de grote zandbak en het leggen 

van de graszoden. Meer dan 200 vierkante meter aan speeltuin krijgt dit kleinschalige kinderdagverblijf in 

Eibergen, direct bereikbaar vanuit de ‘huiskamer’ en met veel zon en schaduw en natuurlijk een nieuw 

veilig hekwerk. 

Ook de buren van de kruiskamplaan waren zeer blij met het werk van de hoveniers. De wat onverzorgde 

wilde tuin was al langer een doorn in het oog en paste niet geheel in het algemene straatbeeld. 
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Schoonheid en functionaliteit hand in hand! 

De nieuwe pui in de voorgevel is een mooi voorbeeld van hoe schoonheid en veiligheid hand in hand 

gaan bij tante tuit.  Het kozijn heeft de zelfde verdeling als het bestaande kozijn bij de entree, maar zorgt 

er tevens voor dat vanuit de slaapkamer rechtstreeks een nooduitgang is naar de parkeerplaatsen. In 

combinatie met de hypermoderne brandmelders en het noodbedje op wieltjes de optimale situatie. 

 

Grote zandbak voor Tante Tuit 

Uit ervaring weten wij dat kinderen buiten het liefst in de zandbak spelen. Daarom neemt de zandbak in 

de speeltuin van tante tuit een belangrijke plaats in. We hebben gekozen voor een groot formaat met 

een rand waarop ook nog lekker gezeten kan worden. Twee grote Moerbeibomen in dakvorm zorgen 

voor de schaduw boven de zandbak. 

 

Huiselijkheid in de keuken 

Een keuken met een grote eettafel hoort bij de huiselijkheid die we bij tante tuit graag willen creëren. 

Samen de poffertjes of pannenkoeken oppeuzelen, die de pedagogisch medewerkster net in de keuken 

heeft staan bakken. De keuken die deze week wordt geïnstalleerd heeft alle apparatuur om dit ook 

daadwerkelijk te realiseren. De antieke tafel is meer dan twee meter lang  en biedt plek aan heel veel 

kindertjes. 

 



 

Agenda 

Vrijdag 29 maart 2019 
Open dag van 11.00 – 15.00 uur!  

 
Zaterdag 30 maart 2019 

Open dag van 11.00 – 15.00 uur! 

 

  

 

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 

Open dagen op  

Tante Tuit 

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 

maart hebben wij bij Tante Tuit  

open dagen! Heb je interesse om 

in de (nabije) toekomst van onze 

opvang gebruik te maken dan is 

dit een mooie gelegenheid om 

een eerste indruk te krijgen. Ook 

ons vast team van pedagogisch 

medewerksters zijn deze dag op 

locatie aanwezig.  

 

 De open dagen zijn van:  

11.00  - 15.00 uur!  

Kun je één van deze dagen niet 

en zou je toch graag een kijkje 

willen nemen dan kan dit 

natuurlijk ook. Stuur een mail 

naar info@tantetuit.nl dan maken 

we een afspraak!  
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Sfeer impressie onze inrichting 

Deze schattige 

tros gebreide 

lampjes  

komen te hangen 

in de hal van  

Tante Tuit! 

Deze schattige 

dieren poefjes zijn 

onmisbaar in onze 

inrichting! Ze 

waren binnen één 

dag uitverkocht! 

Onze 

buitenbedjes van 

Lutje potje!  

Speelhuisje voor 

in onze tuin!  

mailto:info@tantetuit.nl

