
De afgelopen weken zijn er 

weer bijzondere dingen ge-

beurd: 

-Er hebben  weer verschillende 

kinderfeestjes plaatsgevonden. 

-De rabobank heeft een toezeg-

ging gedaan voor een bijdrage 

van €5000 uit het fonds maat-

schappelijke projecten.  

-Er is een mooi artikel geplaatst 

in het Land van Cuijk magazine. 

-We hebben weer verschillende 

vrienden gevonden die ons de 

komende jaren steunen.  

-  De Josefschool in Overloon 

heeft een sponsorloop georga-

niseerd voor de speeltuin 

-De IVN heeft de speeltuin 

groen aangekleed. 

-Tot slot hebben we een vrijwilli-

ger gevonden die de container 

heeft geschilderd en gaat er nu 

een andere vrijwilliger aan de 

slag met het maken van een 

voelmuur  

 

 

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

• Bakkerij Degen 

• Fsyio Teunissen 

• Outdoor Overloon 
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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 

  

Lege flessenactie april 2019  

  

  

  

  

  

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

Op zoek naar 23m3 
zwart zand. 

 

Speeltuin is gesloten 
tijdens: 
 
-Het weekend van mi-
litracks van vrijdag 17 
mei t/m zondag 19 mei 
2019. 

 
-Het weekend met Santa 
Fe van vrijdag 9 augus-
tus t/m zondag 11 au-
gustus 2019. 
 

• Josefschool Overloon 

• Plus Verbeeten 

• Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 

 

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

 

Tijdens een sponsorloop heb-
ben de kinderen van basis-
school de Josefschool te Over-
loon  maar liefst €1200 op-
gehaald als bijdrage voor fase 
2 van de speeltuin...Wij willen 
iedereen die hieraan mee ge-
holpen heeft bedanken... 

Sponsorloop voor speeltuin 
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Jeugd IVN helpt speeltuin 

De jeugdleden van de IVN hebben op 17 april hun best gedaan om de 

speeltuin meer groen te maken en de spelende kinderen in de speeltuin 

hebben ook mee geholpen. De 23 wilgenstekken werden 50 cm diep ge-

plant en kregen veel water omdat de grond erg droog is. De bloem van 

de wilg geeft heel veel stuifmeel en dat is goed voor de nieuwe bijtjes die 

geboren worden en dat zijn er heel veel. De koningin legt van maart tot 

oktoker elke dag 2000 eitjes! Ook is er veel bloemenzaad gestrooid. 

 

 IVN, alle kin-
deren en vrij-
willigers be-
dankt!!! 
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 Hallo, 

 

Ik ben johan schneider, vader van een meer-

voudig gehandicapte zoon. 

Vanaf 2017 betrokken bij de ontwikkeling 

van de speeltuin als denktank/

ervaringsdeskundige. Maar ook door lekker 

een dagje te klussen in de speeltuin. Door-

dat ik een gehandicapte zoon heb en me erg 

betrokken voel bij de gehandicaptenzorg van 

dichterbij waar hij verblijft ben ik ook lid van 

het cliëntenplatform daar. Ikzelf sta altijd 

voor integratie van de gehandicapten in de 

samenleving, dat hoeft dus niet te betekenen 

dat iedereen een gehandicapte als buurman 

moet hebben. Maar wel dat er een algemene 

acceptatie is, dat iedereen beseft dat ook 

deze mensen mee willen doen in de samen-

leving. Vandaar dat ik de speeltuin in Over-

loon ook een zeer warm hart toe draag. On-

geveer een jaar geleden hadden we een 

kennismakingsavond met de buurt rondom 

de speeltuin. Wat een fantastische en en-

thousiaste mensen heb ik daar ontmoet. Dan 

besef je meteen dat het zo heeft moeten zijn 

en dat de speeltuin de perfecte locatie heeft 

gevonden. 

Het hele team van de speeltuin heeft een 

geweldige prestatie geleverd en een prachti-

ge speeltuin neergezet. 

Ook fase 2 zit er weer aan te komen en ik 

kan haast niet wachten om aan de volgende 

klus te beginnen.  

Een bijzonder persoon aan het woord 
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