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Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze eerste digitale nieuwsbrief
van 2020. Wij wensen u veel leesplezier
Met tevredenheid kunnen we in dit en onthullen. Het was een
nieuwe jaar terugblikken op de
heel bijzondere dag midden
ontwikkelingen in 2019 zoals bijv. in de winter.
de komst van de rolstoeldraaimolen en het verkrijgen van de naam
leren op locatieplek voor jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stemmen, stemmen, stemmen #Kernmetpit
Landelijke finale in het vooruitzicht:
Stemt u ook op ons? Volg
dan de volgende stappen:
-Stem hier op de winnaar van
de Gouden Pit

2020 zijn we heel goed begonnen. We zijn winnaar geworden
met een wedstrijd en staan nu in
de Landelijke finale.

-Vul uw mailadres in
-Kies voor stichting Recreatie
en Meer Noord-Brabant

Verder hebben we een bedrag
van €5000 toegekend gekregen
en zijn er een aantal andere aanvragen de deur uit gegaan.

-Klik op verzenden.

Dankzij de Kiwanis
Schieepersland, de rabobank en
NSGK konden we samen met de
leerlingen van de Josefschool
dan eindelijk de kabelbaan met
startplateau aanschaffen
eonthullen

Alvast bedankt en wie weet
winnen wij het bedrag van
maar liefst €3000 voor de
speeltuin.
Alvast bedankt

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

•

Katholieke Vrouwenorganisatie Overloon

•

NSGK plusregeling

•

Jumbo Boxmeer

•

Het gehandicapte kind

•

't Hofke Overloon

•

DJ Mark van Berlo

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

Bijzondere datums
-18 januari 2020: Winnaar van Noord-Brabant
-18 februari 2020: Bezoek minister gehandicaptenzaken
-28 maart: landelijke finale te Amersfoort
Nieuwe vrienden van de speeltuin:
-Boomjes restaurant te Overloon
-Clevers te Overloon

Stichting “Recreatie en Meer”
Secretariaat:
Baltussenweg 2b
5825 JJ Overloon
Nederland
Email: info@speeltuinboxmeer.nl
Website: www.speeltuinboxmeer.nl
Rabobank:
NL73RABO0305938487
KvK: 63987716
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Landelijke finale 28 maart 2020

Op 18 januari 2020 wonnen we in Veghel met de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit editie Noord-Brabant.
We kregen sowieso €1000 en
daarnaast wonnen we een
weggezet.
bedrag van €1500 extra. Dankzij
de NSGK-plusregeling
we hopen
die het bedrag van €2500 ophoogt
met maar liefst 50%
hier spoedig
gingen we naar huis met eenantwoord
mooi bedrag
op van €3750. Dit
bedrag kunnen we reserveren
voor onze
te krijgen
en exploitatiekosten van de komende jaren, dat
een mooie buffer.
danisberichDoordat we de wedstrijd gewonnen hebben, staan we op 28 maart in de Landelijke finale in
Amersfoort. Tijdens het 'doe je samen festival' wordt bekend gemaakt wie de grote winnaar
van Nederland wordt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten we een aantal zaken
doen zoals het maken van een profesioneel promofilmpje. Dit is gelukt en deze staat vanaf 5
maart op de site van www.kernmetpit.nl. Hierop gaan we ons netwerk oproepen om te stemmen. Helpt u ons mee aan stemmen?
Verder kunnen we die dag een publieksprijs winnen en het leukste filmpje krijgt ook een beloning. Wellicht gaan we weer met een leuke prijs die dag naar huis, want we geven alles
wat we kunnen.
Naast deze leuke vooruitzichten hebben we ook leuks nieuws van
NSGK-het gehandicapte kind ontvangen. We krijgen van hen €5000 om
de paden aan te passen en uit te breiden. Daarnaast hebben we al een
bijdrage gekregen voor de aanschaf van enkele nieuwe speelpanelen.
Voor het resterende bedrag van €5000 zijn we nog op zoek naar een
sponsor/fonds. Verder hebben we nog een aantal aanvragen bij fondsen

Bezoek minister
1 van de 3 speerpunten van onze minister
Rick Brink van gehandicaptenzaken is dat 5
van de 10 speeltuinen SAMENspeeltuin worden. Wij zijn daar een voorbeeld van en hij wil
ons dan ook landelijke aandacht geven door
opnames te komen maken. Wij verheugen ons hierop en hopen die
dag dan ook zoveel mogelijk bezoekers te krijgen, zodat we kunnen
laten zien waar wij voor staan. VERBONDENHEID.
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Bijzondere persoon aan het woord
De Speeltuin in Overloon is een mooie stoere werkplek voor mannen en vrouwen die
van aanpakken houden.

spreken….niet te lang, we moeten we door!
Ieder zoekt weer zijn Juf of meester op
en….. de broodtrommel!

Onze taken bestaan uit het mee onderhouden van de speeltuin en er mede op toezien
dat het kindvriendelijk is en blijft. We worden
aangemoedigd door Renuka en haar partner
Marco en ondersteund door twee vrijwilligers
uit Overloon, Peter en Maria.

Leon Salet begeleider Leren op locatie

Elke woensdag starten de 5 mannen enthousiast op de mikadoschool op het kantoor van
de begeleider, lang praten willen ze niet. Gewoon aan de slag, aanpakken!
De benodigde gereedschappen gaan het
busje in, muziek aan en wat branie. We hebben er zin in en ieder weet al zo’n beetje zijn
taken.
Eenmaal aangekomen zo rond 9.00 ben ik
ze al snel kwijt, ze stevenen met stevige pas
naar de werkkeet, pakken hun spullen en
gaan vol aan de slag.
Dan de koffiepauze in de keet, stoer simpel
en erg basic. Een van de deelnemers verzorgt deze taak en roept de groep zodra het
tijd is. 15 minuten en dan is er weer geen
houwen aan! “De stronk moet eruit’ da’s kind
onvriendelijk!
En die stronk gaat eruit met de een laatste
helpende hand van Marco met een stoere
herriemakende kettingzaag. Iedereen komt
erbij!
Na afloop weer in de bus naar huis, beetje
keten en klieren en dan op kantoor nabe-

