
Burendag: 

Fase 1 is bijna voltooid en 
dit hebben we gevierd op 
burendag op zaterdag 22 
september geheel in het 
thema herfst. In de ochtend 
bleef het nog vrij rustig en 
later op de middag werd het 
steeds drukker. Wij 
bedanken hiervoor: 

-Franky's soundmachine 

-Jac de Cock 

-Zuster Christa 

-Maay Design 

Alle vrijwilligers en 
bezoekers. De dag was 
gezellig en feestelijk. 

Barbecue: 

Op 21 september hebben 
we een barbecue 
georganiseerd voor een 
groot aantal van onze 
vrijwilligers die de opening 
van de speeltuin mede 
mogelijk hebben gemaakt. 
Plus Verbeeten heeft het 
eten en drinken verzorgd en 
verder kregen de vrijwilligers 
de ruimte om even in het 
zonnetje gezet te worden. 

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

 Garage Verdijck 

 Knapzak 

 Creemers Vierlingsbeek 
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Highlights maand september 2018 

2 schoolreisjes bezochten de speeltuin in de eerste 
week van september 

 

Op 21-09-2018 vond de vrijwilligersbarbecue plaats  

Gereedschapscontainer is geschilderd door Creemers  

Orienterend gesprek mbt dagbesteding gehad  

  

  

  

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

Kortom het was een zeer 
geslaagde avond 
 
Vrijwilligers worden niet be-
taald, omdat ze waardeloos 
zijn maar omdat ze onbetaal-
baar zijn. 
 

Verberk Boxmeer 

Maay Design 

Jac de Cock 

 

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



 

GEWOON BUITEN 

Op woensdagmiddag 3 oktober komt de provincie 
langs voor opnames in de speeltuin ten behoeve 
van de sociale veerkracht. Met ons project kun-
nen we andere mensen inspireren om ook soort-
gelijke projecten op te pakken. Een samenspeel-
tuin is namelijk nog niet vanzelfsprekend op Bra-
bantbreed en landelijk niveau. De opnames 
worden daarom ook speciaal gemaakt in de week 
van de toegankelijkheid. We hopen op zoveel 
mogelijk bezoekers om een goed beeld te geven 
van ons project. 

 

Kom je ook? Wie neem jij mee? 

De provincie Noord-Brabant komt op bezoek! 
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Twee schoolreisjes hebben een bezoek gebracht aan de speeltuin: 

Op dinsdag 4 september bezocht de middenbouw van Jenaplan basisschool de Peppels de 
samenspeeltuin. Zij hebben zich kosteloos vemaakt tijdens hun schoolreisje van 10 tot 14 uur… 

De Eekhoorns en Zeehonden zijn een dagje naar speeltuin "Gewoon buiten" in Overloon geweest. Die 
ligt tegen het Oorlogsmuseum aan. De nieuwsgierigheid van de kinderen was gewekt: "Wat is dat voor 
een tank?" "Wat gebeurde er in de oorlog?" Redenen om een keer terug te gaan voor een bezoekje aan 
het museum. Maar vandaag hebben ze gewoon lekker gespeeld! 
 

Op woensdag 5 september bezochten ook de kleuters van de jenaplanschool de Peppels en ook de 
kinderen van de Lottaklas de speeltuin. Kortom het was een drukke week in de eerste week van 
september. We hopen dat vele scholen ons ook komen bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Weetjes: 
Nieuwe elementen sinds september 2018: De wip en de gereedschap-
scontainer 
 
Lege flesseactie Plus Overloon heeft maar liefst 254 euro opgebracht 
en wordt door NSGK opgehoogd met 50% en levert ons dus 381 euro 
op. 
 
Lege flessenactie Jumbo: We hebben in een maand €209 opge-
haald en dit wordt door NSGK opgehoogd met €104,50. 
 
Raboclubkascampagne; we hopen dat veel mensen ons twee 
stemmen hebben gegeven van 10 tot en met 28 september. We 
wachten weer met smart de uitslag af. 
 
Harald van Gaal en Wim zijn bezig met het maken van een ding 
voor vrijwillige donaties. 
 
Leo van Veen en Jeannette van Haastert zijn fanatiek bezig ge-
weest met het leggen van tegels bij de container zodat de dag-
besteding/vrijwilligers hier goed mee uit de voeten kunnen. 

GEWOON BUITEN 

“Gewoon buiten “ is beslist een aanrader! 

 

 

 

Leerkrachten Peppels: 

Gewoon buiten! 

Dat waren onze kleuters en middenbouwers 
van Jenaplanschool de Peppels uit 
Boxmeer! 

Tijdens onze jaarlijkse werkweek met als 
doel dat de kinderen elkaar beter leren 
kennen en hun banden versterken, zijn we 
gaan spelen in een niet zomaar speeltuin .  

Het was een groot succes! De kinderen 
hebben volop genoten van de toestellen. 
Maar ook van het rondsjouwen met takken 
en mogen klimmen op een tank of de 
bunkers. Er was voor elk wat wils.  

Voor de leerkrachten was het een groot 
genot om alle kinderen op hun eigen manier 
bezig te zien. Soms alleen, dan met een 
vriendje en later met een groepje. 

Een bijzonder persoon aan het woord 
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