
Op 30 juni 2019 hebben we 

onze vergulde slak, voelmuur 

en milieustraat onthuld samen 

met wethouder Verstraaten. 

Het was een bijzondere dag en 

de afgelopen weken is er al 

meer dan €50 gedoneerd in de 

slak en melkbus. 

Ook zijn er mensen die er al 

aan denken om hun plastic niet 

in onze restafvalbak te stop-

pen. Dat vinden we fijn want 

vanaf september starten we 

met het scheiden van het afval. 

Het plastic kunnen we dan al 

aan de weg gaan zetten. 

 

Helaas gebeuren er dingen in 

de speeltuin die minder plezie-

rig zijn zoals de komst van de 

processierups. Voor het komen-

de jaar hebben wij daar al een 

oplossing voor bedacht. 

Ook zijn er vernielingen ge-

weest aan het schaduwdoek 

boven de taludglijbaan en de 

voelmuur is vernield. Dat vinden 

wij zeer spijtig. 

Uiteraard genieten we vooral 

van het stijgende aantal bezoe-

kers en de enthousiaste reac-

ties van de bezoekers. 

 

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

• Gemeente Boxmeer 

• Jantje Beton 

• Creemers Vierlingsbeek 
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Stichting “Recreatie en Meer” 
Secretariaat:   

Baltussenweg 2b 

5825 JJ Overloon 

Nederland 

Email: info@speeltuinboxmeer.nl 

Website: www.speeltuinboxmeer.nl 

 
Rabobank:   
NL73RABO0305938487 
KvK: 63987716 
 

 

Bijzondere vrijwilligers 

• Wim Geurts hout Vierlingsbeek  

• Wim Geurts administratie  

• Jac de Cock en AZC'ers  

• Albert Hendriks foto  

• Johan Schneider  

• Mark van Berlo  

  

Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. Wij 

wensen u veel leesplezier 

De opbrengst van de lege 
flessenactie bij de Plus 
brengt ons maar liefst 
€623,45. 

NSGK verhoogt dit bedrag  

met 50%. 

Hubers Bouwmaterialen      Vd Lockant potcultuur 

Plus Verbeeeten/NSGK        Composthandel Fleuren-Alders 

Van de Rakt Overloon 

 

 

Wij zijn deze personen / bedrijven erg dankbaar voor hun steun ! 
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over de strook waar de wilgenboompjes staan 

GEWOON BUITEN 

 

Wij  zijn Wim Geurts uit Over-
loon heel erg dankbaar voor alle 
uren die hij gestoken heeft om 
voor de beide stichtingen de 
jaarrekeningen op te maken. 

 

Jaarrekeningen 
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Voor de zomervakantie hebben de jongens van de Mikadoschool een gleuf gegraven en 

daarna heeft van Gemert voor ons de stroomkabel gelegd zodat onze werkcontainer nu ook 

voorzien is van licht en een verwarming. 

Van Jantje Beton hebben we een cheque gekregen van maar liefst €250 als blijk van waar-

dering voor het samenwerken in de vorm van aan de slag in de speeltuin. Afgelopen school-

jaar hebben er stagiaires stage gelopen vanuit de Mikadoschool Gennep. Dit zal het school-

jaar 2019-2020 voortgezet worden. 

Van de gemeente Boxmeer hebben we een bijdrage gekregen van €5000 als bijdrage voor 

de aanschaf van de rolstoelcarrousel. 

Jac de Cock is op 30 juli met enkele azc'ers aan de slag gegaan in de speeltuin. Er zijn stok-

ken langs de wilgentenen geplaatst, er is onkruid geplukt en er zijn nestkasten gemaakt. 

Er hebben twee juffenfeesten plaatsgevonden in de speeltuin, namelijk van Canadas/

Peppels en van de Laurentiushof te Vierlingsbeek. 
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GEWOON BUITEN 

aan evenals de asielzoekers die on-

langs de speeltuin opgeknapt heb-

ben. 

Tot slot vind ik het heel bijzonder dat 

ik mensen hoor die uit het gehele 

land komen met een kind met beper-

king en zonder beperking en dat zij 

juist graag de speeltuin bezoeken 

omdat het een SAMENspeeltuin is. 

Zij boeken dan hun vakantie bij 

Landal de Vers. 

 

 

 

Ik ben Marco Verhoeven en ik ben al 

meer dan 15 jaar werkzaam in het 

Museumpark als onderhoudsmede-

werker. 

Ik hoorde in 2017 dat er plannen wa-

ren om een speeltuin te realiseren in 

het museumpark. In het begin was ik 

sceptisch en geloofde ik hier niet in. 

Toen eenmaal de schop in de grond 

ging, raakte ik steeds meer onder de 

indruk en volgde ik de ontwikkelingen 

van heel dichtbij. 

Zo nu en dan doe ik wel eens een 

klusje in de speeltuin, zoals het ver-

wijderen van de nesten van de pro-

cessierups. 

Ik ben zeer onder de indruk van het 

aantal bezoekers die de speeltuin 

bezoeken. Ook ben ik graag van de 

partij als er een speciale gelegenheid 

is in de speeltuin zoals de burendag 

of de onthulling van bijv.de slak. 

Waar ik vooral van onder de indruk 

ben en geinspireerd door raak is het 

aantal betrokken vrijwilligers.  

Vooral de bijdrages van de leerlingen 

van de Mikadoschool spreken me erg 

Een bijzonder persoon aan het woord 
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