
Weet u dat wij op 3 oktober een 
bezoek hebben gekregen van 
Henri Swinkels, gedeputeerde 
van de provincie Noord-
Brabant. Hij was onder de 
indruk van ons project en zeker 
omdat de speeltuin voor 
iedereen toegankelijk is. Verder 
is er die dag een waanzinnige 
vlog gemaakt.  Bent u ook 
nieuwsgierig kijk dan op de 
volgende link: https://
www.facebook.com/
SocialeVeerkracht/
videos/2214381208580144/ 
Deze is 4300 keer bekeken. Op 
2 november mag de voorzitter 
opnieuw langs bij de provincie 
om met de gedeputeerde te 
gaan lunchen. Dan wordt er 

gesproken over de 
volhoudbaarheid van de 
speeltuin. 

 

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

 Buurtbewoner die planten heeft gesponsord 

 Jac de Cock 

 Outdoor Overloon 
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GEWOON BUITEN 

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 maand okt/nov 2018 

3-11-2018 Bezoek van de gedeputeerde/vlog  

Herstvakantie; vele bezoekers  

25-11-2018 School Overloon; info delen met leerlingen  

  

  

  

  

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

Sponsors 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 sponsor te worden van de 
speeltuin. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de 
voorzitter van de speeltuin. Zij 
is bereiken op 0619066949 of 
door een mail te sturen naar 
info@speeltuinboxmeer.nl en 
wie weet zien wij uw naam of 
de naam van uw bedrijf in 
2019 op ons infobord vermeld 
staan. Dat wilt u toch ook? 

 

 

Wij zijn deze personen / bedrijven erg dankbaar voor hun steun ! 



 

GEWOON BUITEN 

Wist u dat op 03-11-2018 de eerste twee rotsen in 
de speeltuin gebracht zijn. De rotsen hebben 
meerdere functies namelijk je kunt erop zitten, 
klimmen en spelen. Er staat al een rots met een 
voetbalspel en een rots waarop je kunt dammen 
met bijv. eikeltjes en steentjes Hoe gaaf is dat? 
Ook de volgende rotsen zijn inmiddels gear-
riveerd en het zijn er heel veel. Wij wachten met 
spanning af, wat Groenkompas er voor iets moois 
van maakt. U ook? Kom gerust eens een kijkje 
nemen! 

Speelrotsen 
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Herstvakantie: 

Vanaf 12 oktober tot 22 oktober 2018 was de herfstvakantie. Dankzij het mooie weer is er heel 
veel gebruik gemaakt van de speeltuin en hebben we ongeveer 1500 bezoekers geteld. De 
reacties die we gekregen hebben, motiveren ons om binnenkort vol enthousiasme aan de slag 
gaan met de voorbereidingen voor fase II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op donderdag 25 oktober is initiatiefneemster van de 
speeltuin “Buitengewoon”, Renuka van Gaal, in de 
groepen 5 en 6 van de Josefschool geweest om vragen 
te beantwoorden. 

In deze groepen hadden de kinderen, aansluitend bij het 
thema “vrijetijdsbesteding” van Jeelo, vragen 
voorbereid. De items die aan bod kwamen,  gingen met 
name over: 

Ontwerp, initiatief, ideeën, veiligheid, regels, afspraken, 
planning, locatie, speeltoestellen, financiering en andere betrokkenen. 

Renuka vertelde bijzonder enthousiast en velen waren enorm geboeid. De 
kinderen waren  vooral  onder de indruk, toen Renuka vertelde over haar  visie 
en missie. 

Over enkele weken brengen  de 2 groepen een bezoek aan de speeltuin, om te 
gaan bekijken hoe de gekregen informatie er in de praktijk uitziet. 

Wellicht, wordt er dan ook nog gespeeld door de kinderen, daar is een 
speeltuin tenslotte voor bedoeld. 

Renuka, namens kinderen en leerkrachten van de groepen 5 en 6, 
Josefschool, Overloon, heel hartelijk dank. 

 

GEWOON BUITEN 

meer inclusieve samenleving.  
Renuka heb ik ontmoet via de school, haar 
kinderen gaan samen met mijn kinderen naar 
school. Ook Renuka heeft een missie, gedreven 
als ze is heeft ze iets heel moois neergezet in 
onze omgeving samen met Theo en Harald. Als 
moeder ben ik haar daar heel dankbaar voor maar 
ook als oprichters van stichting Lotta ben ik heel 
blij met zo'n mooie toegankelijke speeltuin dicht 
bij huis. Samen met de kinderen van onze klas 
hebben we al eens een bezoek gebracht aan de 
speeltuin, uiteraard gezamenlijk met de kleuters 
van 
school. 
Samen 
spelen, 
gewoon 
buiten! 
 
Lieve 
groet, 
 
Anneke 
Joren-

Wat een genot om gewoon buiten te kunnen 
spelen samen met mijn gezin, in een speeltuin 
dicht bij huis! 
Pelle onze jongste van 2 jaar oud, heeft 2 
gezonde benen, klimt en klautert overal op, glijdt, 
schommelt en bakt taartjes in de zandbak.  
Lotta onze oudste van 5 jaar, zit in een rolstoel 
maar doet in deze speeltuin zoveel als kan 
gewoon mee. Ze is hier minder afhankelijk van 
ons en kan spelen in de zandbak op 
rolstoelhoogte, de keuze aan schommels is reuze, 
liggend schommelen, tegenover elkaar 
schommelen en straks met de rolstoel gewoon 
zelf schommelen. Plezier voor iedereen, daar 
word je als ouders gewoon heel blij van! 
 
Ik ben Anneke Joren-Roelofs, moeder van Lotta 
en Pelle. In november 2017 heb ik stichting Lotta 
opgericht, een "samen naar school" klas voor 
kinderen met diverse beperkingen. Gewoon in 
een regulier Kindcentrum in Boxmeer, het 
Jenaplan Kindcentrum. Ik hou van verbinden, in 
mogelijkheden denken en ik heb bewondering 
voor iedereen die zijn steentje bijdraagt naar een 

Een bijzonder persoon aan het woord 
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