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Aan
Stichting Recreatie en Meer
Le Blancstraat 2
5831 GM Boxmeer
Overloon, 22 mei 2017.
Betreft: aanbeveling.
Geachte mevrouw, mijnheer,
Wij hebben onlangs kennis genomen van uw plannen om in Overloon en wel in het
museumpark een grote speeltuin, kinderboerderij en dagopvang voor mindervaliden te willen
realiseren.
Wij hebben hierover gesproken in de vergadering van de dorpsraad van 24 april jl. De
dorpsraad is unaniem positief over dit initiatief. Vooral het enthousiasme en het
vooronderzoek van de initiatiefnemers doet ons geloven dat dit een succesvol project kan
worden en een grote meerwaarde voor niet alleen toeristisch Overloon, maar voor de hele
gemeente/regio zal kunnen zijn.
Een andere, niet onbelangrijke reden, voor het belang van de komst van een grote speeltuin
is het feit dat veel kinderen tegenwoordig veel te weinig bewegen. Er komen steeds meer
kinderen op jonge leeftijd met overgewicht, dus spelen, bewegen, is een must voor kinderen.
En spelen is natuurlijk ook erg leuk, zeker in zo’n mooie natuurlijke omgeving als het
museumpark in Overloon. In onze regio is momenteel geen soortgelijke speeltuin en dit is
zeker een gemis.
Willen we Overloon op de kaart blijven zetten voor recreatie en toerisme dan is een nieuwe
impuls als deze zeer welkom, zeker omdat je hier weer een andere doelgroep mee bereikt.
Dat de Stichting Recreatie en Meer de speeltuin laagdrempelig wil houden, dus ook voor
mensen met een kleine beurs en voor mindervaliden, is zeer lovenswaardig.
Wij willen uw stichting dan ook graag ondersteunen en helpen daar waar dat in ons
vermogen ligt.
Wij wensen u heel veel succes toe bij het realiseren van de plannen. Daar waar het u zou
kunnen helpen, kunt u deze brief gebruiken als aanbevelingsbrief.
Met vriendelijke groet,
Stichting dorpsraad Overloon
Hannie van Hees, secretaris.

