GEWOON BUITEN
NIEUWSBRIEF 5 SEPTEMBER 2018

Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze vijfde digitale nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier
Fase 1 is bijna voltooid.
Komende week komt er nog
een wipwap. Verder zijn wij
inmiddels voorzien in een
gereedschapshok en wordt
de container aangekleed
met een hele mooie
voelmuur. Daarna gaat de
voorzitter van sSichting
Recreatie en Meer aan de
slag met de verantwoording
van fase 1 naar de
Rabobank, fonds
maatschappelijk projecten
en de fondsen NSGK,
Oranjefonds, Vaillant fonds,
Stinafo, stichting SFO ,
Dowilvo en het prins

Bernhard cultuurfonds die dit
allemaal mogelijk hebben
gemaakt. Uiteraard willen we
nogmaals ook al onze
sponsoren en de vrijwilligers
bedanken.

Noteert u 22 september in uw
agenda? Er volgt namelijk nog
een feestje ter ere van de
afronding van fase 1.

BEDANKT!!!

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



Denli sierbestrating en aanlegservice



TOP Sport en Groen

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

Highlights maand augustus/ september 2018
2 schoolreisjes bezoeken de speeltuin in de eerste
week van september
Vrijwilligersbarbecue
Gereedschapscontainer is gebracht
De eerste gesprekken mbt de dagbesteding starten

Stichting “Recreatie en Meer”
Secretariaat:
Le Blancstraat 2
5831 GM Boxmeer
Nederland
Email: info@speeltuinboxmeer.nl
Website: www.speeltuinboxmeer.nl
Rabobank:
NL73RABO0305938487
KvK: 63987716
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De paden zijn verbeterd:
Verrassend is het dat het ons gelukt is om de paden nu al te laten verbeteren. Wie had dat gedacht?
Met dank aan het bedrijf Denli sierbestrating en aanlegservice uit Mill hebben we het voor elkaar
gekregen om het pad rolstoel-en buggyvriendelijk te krijgen. De reacties van bezoekers zijn nu heel
positief. Hoe gaaf is dat? Denli heeft ook ons gave blotevoetenpad gemaakt. Wie heeft het al een keer
geprobeerd om erover te lopen op blote voeten?

Parkwijzer Landal de Vers:
Sinds enkele weken staat de speeltuin ook genoemd in de parkwijzer van Landal de Vers. Dat vinden
wij natuurlijk heel bijzonder. We hebben nu naast bezoekers uit Brabant, Limburg en Gelderland, nu
ook al Duitse, Engelse en Belgische mensen mogen begroeten als bezoekers.

Wij bedanken onze bezoekers:
Voor de vele foto's die wij hebben mogen ontvangen op onze oproep voor foto's zodat wij kunnen
verantwoorden naar de fondsen dat de speeltoestellen veel bespeeld worden en dat hun
bijdrage dus heel waarde-en zinvol is ingezet.

Voor het opruimen van hun afval tijdens hun bezoekje aan de speeltuin. Wij rekenen erop dat
grootafvalverbruikers hun afval mee naar huis
nemen, zodat zij het thuis kunnen scheiden en wij
de container maar een keer per maand hoeven te
laten legen.

Voor het respectvol omgaan met onze materialen

in de container en de zandbak.
Voor hun betrokkenheid op onze facebookpagina.
Met sommige berichten bereiken wij namelijk wel
eens meer dan 9500 mensen, wat natuurlijk ten
goede komt van onze sponsoren, fondsen en
vrijwilligers. Op deze manier kunnen we met elkaar de speeltuin zo sfeervol en
gratis houden.

Voor de sfeer die er hangt in de
speeltuin. We doen het immers allemaal met en voor elkaar. Verbondenheid blijft ons sleutelwoord!
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Nieuwe elementen sinds augustus 2018: De wipjes, nestschommel en
kunstgras in de container

Een bijzonder persoon aan het woord
Beste Vrienden van de buiten
speeltuin in Overloon GEWOON
BUITEN .
Als directe buurman van de
speeltuin werd ik al vroeg
geïnformeerd over het idee de
speeltuin op de plek te
verwezenlijken waar hij nu is.
Mijn eerste reactie was geweldig
dat Overloon een kans krijgt om een
vrij toegankelijke buitenspeeltuin te
krijgen. Toen ik hoorde dat er twee
jaar lang gezocht is naar een
geschikte locatie schrok ik
enigszins. Zoals mijn voorgangers
allemaal schrijven een aanwinst
voor onze Gemeente en in het
bijzonder voor Overloon. Wij zijn
trots dat dit project in Overloon tot
stand is gekomen. Hulde aan de
initiatiefnemers.
Dit is een uniek project waarbij er
bijzondere aandacht wordt besteed

aan kinderen met een beperking. Er
wordt speciaal aandacht besteed bij
de aankoop van de speeltoestellen
voor kinderen met een beperking.
Uniek omdat dit in de nabije
omgeving nergens voorkomt. Mede
daardoor en het enthousiasme van
de initiatiefnemers werd ik ook
enthousiast om dit project een warm
hart toe te dragen.
Ik ben inmiddels Opa van vijf
kleinkinderen. Drie van zeven en
twee van negen jaar. Onze
kleinkinderen willen nu nog liever
naar Oma en Opa om dan snel naar
de speeltuin te kunnen. Als ik tijd
heb ben ik met hen in de speeltuin
en zie hoe het aantal gebruikers
stijgt.
Een fantastisch initiatief en daarom
hoop ik dat er voor de toekomst
voldoende sponsoren zijn die de
levensvatbaarheid van de GRATIS
buitenspeeltuin gaan garanderen.

Met vriendelijke
groet
De buurman Rien
Klaassen.

