
Nieuwe naam: 

Wellicht heeft u via de media 
vernomen dat onze steunstich-
ting Beperking zonder Grenzen 
Land van Cuijk een nieuwe naam 
zocht. Na een statuutwijziging bij 
de notaris in Vierlingsbeek heb-
ben we onze naam veranderd in 
de naam Beperking zonder Drem-
pels Land van Cuijk. Dank je wel 
mevrouw S. Rieff voor de fijne 
samenwerking. Ook Anne San-
ders van Eye Catch Design be-
danken we voor het (snel) aan-
passen van het logo. 

NSGK-plusregeling: 

Zowel Museumzicht als de Pa-
pegaai hebben aangegeven dat 
zij gebruik willen maken van de 
NSGK-plusregeling. Dit betekent 
dat het bedrag dat zij aan onze 
stichting doneren wordt opge-
hoogd met 50% door NSGK. 

Picknicktafels: 

Op 8 mei hebben Harald van 
Gaal, Piet Verbeeten, Geurts 
Hout en Els van het gehandicap-
tenbelang bij elkaar gezeten. Zij 
zijn bezig om het thema verbon-
denheid terug te laten komen in 
de picknicktafels. Het gaat vast 
en zeker bijzonder worden, wordt 
vervolgd! 

Infozuil: 

Op 11 mei zijn Ton van Raaij van 
Maay Design en Media en Harald 
van Gaal naar het Museumpark 
geweest om samen te sparren 
over twee infozuilen die in de 
speeltuin komen. Er is inmiddels 
een concept gemaakt en ook dit 
ziet er sprankelend uit. Wij kun-
nen niet wachten om u dit tijdens 
de opening te laten zien. 

Sponsoren / vrijwilligers: in iedere nieuwsbrief zullen wij enkele personen eruit lichten 
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Highlights maand mei 2018 

  

  

30 mei: start grondwerk.  

Mei: Harald bereidt het vrijwilligerswerk voor  

Juli en aug 2018 lege flessenactie Verbeeten Overloon  

Augustus 2018 lege flessenactie Jumbo Boxmeer  

  

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

Gezocht: lege statiegeld-
flessen/ lege kratten bier. 
Wij komen ze graag bij u 
ophalen. U kunt ons een mail 
sturen 
info@speeltuinboxmeer.nl.  



GEWOON BUITEN 

minder valide en 
gehandicapte mensen ook 
een prachtige plek om te 
ontspannen.  

Dit is een uniek project dat 
echt niet zomaar ergens 
gerealiseerd wordt. Dit vergt 
lef en inzet. Maar daarmee 
creëer je veel draagvlak. Ik 
weet dan ook dat inmiddels 
velen, maar zeker ook de 
Dorpsraad Overloon, het 
oorlogsmuseum en de 
directe buurt, dit project een 
zeer warm hart toedragen.  

De uitvoering kan gaan 
beginnen en ik wens 
iedereen daar heel veel 

Geacht bestuur, 

Graag wil ik u 
complimenteren met uw 
inzet en 
doorzettingsvermogen. Mooi 
om te zien dat dit uiteindelijk 
een prachtige plek heeft 
opgeleverd voor de 
speeltuin. Deze is inmiddels 
een begrip geworden in de 
regio. 

U mag er trots op zijn dat 
door de inzet van vele 
mensen en door een 
geweldige samenwerking 
met ondernemers in de regio 
dit project van start kan 
gaan. Binnenkort hebben 

succes bij. 

Dank voor jullie geweldige 
inzet en betrokkenheid. 

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer  

Een bijzonder persoon aan het woord 
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week 22 Start grondwerk 
week 23 Uitpalen   
week 24 Start aanbrengen speeltoestellen 
week 25 Start vrijwilligerswerk 
week 26 Start aanleg paden 
week 27 Start veiligheidskeuring 
week …  Opening speeltuin…. volgt zsm... 
 
 

Nieuwsbrief afmelden, stuur een mail met de tekst "afmelden nieuwsbrief" naar info@speeltuinboxmeer.nl 


