
Afgelopen maand hebben 

we weer vele bezoekers ge-

trokken zodra een zonne-

straaltje zich liet zien boven 

de speeltuin. Dat vinden wij 

leuk en wij zijn ook blij met 

alle positieve en enthousias-

te geluiden. Op dit moment 

zijn er een aantal ontwikke-

lingen gaande: 

Ontwikkelingen: 

-Diverse aanvragen voor subsi-

dies zijn uitgezet. 

-Gereedschapscontainer wordt 

geschilderd 

-Voelmuur wordt voorbereid 

-Bomenplan wordt gemaakt 

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

• Jumbo 

• Kogebo 

• BHV opleidingen Vierlingsbeek 
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GEWOON BUITEN 

Stichting “Recreatie en Meer” 
Secretariaat:   

Le Blancstraat 2 

5831 GM  Boxmeer 

Nederland 

Email: info@speeltuinboxmeer.nl 

Website: www.speeltuinboxmeer.nl 

 
Rabobank:   
NL73RABO0305938487 
KvK: 63987716 
 

 

Highlights  2019 

17 april: IVN wilgentakken en bloemen zaaien speeltuin  

Plus V'beek en Overloon maart en april 2019  

  

  

  

  

  

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

Aangepaste openingstijden 
speeltuin. De speeltuin is ge-
durende het gehele jaar geo-
pend (7 dagen in de week) 
muv: 
 
-Het weekend van militracks 
van vrijdag 17 mei t/m zon-
dag 19 mei 2019. 
-Het weekend met Santa Fe 
van vrijdag 9 augustus t/m 
zondag 11 augustus 2019. 
 
Noteert u dit in uw agenda?!  
 
Op de andere 359 dagen 
zien wij u graag als bezoe-
ker... 

NSGK 

Landal de Vers 

 

Wij zijn deze personen / bedrijven erg dankbaar voor hun steun ! 
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De lege flessenactie bij de jumbo  Box-
meer heeft €226,20 opgebracht en 
NSGK hoogt dit op met 50% dus het to-
taalbedrag is €339,30. 

 

Wij bedanken iedereen die hieraan een 
bijdrage heeft geleverd. 

 

 

Lege flessenacties 
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Stage: 

Zoals jullie wellicht weten lopen 6 leerlingen van de mikadoschool in Gennep stage in de 

speeltuin. Zij verrichten o.a. de volgende werkzaamheden zodat de speeltuin netjes, schoon 

en onderhouden wordt en blijft. 

-Blad harken 

-Hout van gekapte bomen oprui-

men. 

-Blotevoetenpad schoonhouden 

-Prullenbakken legen 

-Paden dennenappeltjes vrij maken 

-Doorloopcontainer 

schoonmaken en 

netjes inrichten 

-Talud bijwerken 

Dank je wel  

kanjers!!! 
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De aanhouder wint!! 
  
  
Hoi hoi, ik ben Emmy Vonken en vanaf 
het begin vanaf de zijlijn betrokken bij 
het realiseren van de prachtige speeltuin 
Die inmiddels is gevestigd in Oveloon 
naast het oorlogsmuseum. 
Wat een werk en doorzettingsvermogen 
heeft het allemaal gekost voor Renuka 
Harald en Theo om dit plan uit te voeren. 
Heel bijzonder om te zien hoe mensen 
zich niet uit het veld laten slaan en zo’n 
drive hebben om door te gaan terwijl ze 
Toch best wat tegenslagen hebben ge-
had. 
Het is een prachtplek geworden voor 
jong en oud en ook voor mindervalide 
zeer toegankelijk. 
En nu weer en tweede fase!!! 
Het wordt steeds mooier en nog uitda-
gender het houdt maar niet op. 
Wat ik ook een heel goed initiatief vind, 
is dat er ook jongeren bij betrokken wor-
den die een soort van stage kunnen lo-
pen 
en zo hun steentje bijdragen en leren 
verantwoordelijkheid voor iets te dragen. 
Al met al….het is een mooie verbin-
dingsplaats voor iedereen. 
Succes met de tweede fase! Ik ben be-
nieuwd hoe het gaat worden. 
Speelse groeten 
Emmy 
  

Een bijzonder persoon aan het woord 
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