
Na het succes van 2018 met de 
opening op 14 juli 2018 met 
maar liefst 500 bezoekers en de 
herfstvakantie met ruim 1500 
bezoekers, gaat het bestuur van  
de stichting samen met vele 
vrijwilligers aan de slag met de 
voorbereidingen voor fase 2.  

Voor fase 2 staan o.a de 
fitnesstoestellen, een kabelbaan 
en rolstoelcarrousel op het 
programma.  

De rolstoelcarrousel is de 
eerste prioriteit: Inmiddels 
hebben Henra aanhangwagens 
Overloon en NSGK hiervoor al 
een bijdrage geleverd van maar  
liefst €3750. We zijn nu bezig 
om nog enkele sponsors te 

zoeken die een bijdrage willen 
leveren zodat we dit toestel van 
ongeveer €10.000  kunnen  
gaan aanschaffen. Wij zijn 
immers een SAMENspeeltuin. 

Op 29-01-2019 hebben we 
tuingereedschap en twee 
kruiwagens gesponsord 
gekregen van woonmeubelen 
en woonaccessoires winkel 
tochgoedkoop.nl te Overloon. 

 

Sponsoren / vrijwilligers: in iedere nieuwsbrief zullen wij enkele personen eruit lichten 

 Anonieme sponsor €100 

 Henra aanhangwagens 

 Jumbo 
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Stichting “Recreatie en Meer” 
Secretariaat:   
Le Blancstraat 2 
5831 GM  Boxmeer 
Nederland 
Email: info@speeltuinboxmeer.nl 
Website: www.speeltuinboxmeer.nl 
 
Rabobank:   
NL73RABO0305938487 
KvK: 63987716 
 

 

Highlights  2019 

Jumbo lege flessenactie maart 2019  

Plus V'beek en Overloon maart en april 2019  

  

  

  

  

  

Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. Wij 
wensen u veel leesplezier 

Vrienden gezocht: 
Vindt u ook dat wij er zo'n 
gave, te gekke speeltuin van 
hebben gemaakt en draagt u 
ons project ook een warm 
hart toe, dan nodigen wij u uit 
om vriend te worden van de 
speeltuin. Met een jaarlijkse 
bijdrage van €50 of €100   
maakt u ons en alle be-
zoekers heel blij. Heeft u in-
teresse dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met de 
voorzitter van de speeltuin. Zij 
is te bereiken op 0619066949 
of door een mail te sturen 
naar 
info@speeltuinboxmeer.nl  

 Woonmeubelen en woonaccessoires winkel 
tochgoedkoop.nl te Overloon 

 NSGK 

 

Wij zijn deze personen / bedrijven erg dankbaar voor hun steun ! 
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In de maand maart kunt u uw lege flessen 
inleveren bij de Jumbo in Boxmeer en uw bon-
netje doneren aan onze stichting. 

 

In de maanden maart en april kunt u dit doen bij 
de Plus in Vierlingsbeek en Overloon. De op-
brengsten van deze acties worden door NSGK 
opgehoogd met 50%. Hoe gaaf is dat? 

 

Wij willen graag een GRATIS samenspeeltuin 
biijven en kunnen uw hulp dus goed gebruiken. 
Uiteraard komt er dit jaar ook iets in de speeltuin 
voor vrijwillige donaties. Dit is nu in de maak!! 

Lege flessenacties 
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Kern met Pit: 

Net zoals in 2018 mogen we ook in 2019 weer deelnemen aan de wedstrijd Kern met Pit. Als we dit jaar 
ons doel weer realiseren, dan krijgen we weer €1000 van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 
en dat bedrag kunnen we natuurlijk goed gebruiken voor het onderhoud van de speeltuin. Wat ons doel is 
houden we nog even geheim, maar het zal zeker een bijdrage leveren aan het unieke van ons project. Ons 
sleutelwoord is en blijft VERBONDENHEID. 

 

 

 

 

 

Inmiddels hebben we onze certicaten 
ontvangen van de dekowood en van de rotsen .  

De rotsen zijn gekeurd door het 
keurmerkinstituut en zullen elke maand 
geïnspecteerd worden. 
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Ook dit jaar gaan we weer vele leuke en 
spannende activiteiten organiseren en 
daarvoor hebben we uw hulp nodig.  

Wij waarderen uw bijdrage, uw bezoek en 
uw enthousiasme. 

Met sportieve groet, Renuka 

Hopelijk tot ziens in speeltuin Gewoon 
Buiten. 

 

 

In 2015 heb ik mijn droom voor een grote 
gratis SAMEN buitenspeeltuin gedeeld met 
anderen vanuit het start-event van de Young 
Talent Group. 3 Jaar lang hebben we met 
vele vrijwillligers heel wat uren gemaakt om 
deze droom werkelijkheid te laten worden. 
Waar men vorig jaar nog aangaf dat dit nooit 
zou gaan lukken, is deze droom inmiddels 
werkelijkheid geworden.  

Vele bezoekers hebben ons inmiddels 
gevonden en ook vele toeristen bezoeken 
onze speeltuin evenals ook bezoekers van 
het museum. Het is zo gaaf dat de speeltuin 
zo welkom is en dat mensen er ook echt een 
dag voor uittrekken om bij ons te komen 
spelen en picknicken.  

Uiteraard hadden we een doel gesteld voor 
de opening en deze is ruimschoots behaald. 
Voor fase 2 hebben we ook een doel gesteld 
en dat zijn een aantal speeltoestellen die op 
veler verzoek zijn aangevraagd. 

De voorbereidingen voor deze fase 2 zijn nu 
natuurlijk veel leuker en uitdagender omdat 
we nu de wegen kennen.  

Dit jaar wordt het jaar waarin de speeltuin 
nog mooier en nog aantrekkelijker wordt dan 
deze al was en we rekenen natuurlijk op 
prachtig stralend weer, zodat iedereen maar 
dan ook echt iedereen kan genieten op onze 
ontmoetingsplek. 

Een bijzonder persoon aan het woord 
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