GEWOON BUITEN
NIEUWSBRIEF 1 JULI 2018
Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze derde digitale nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier
In week 24 is het terrein opgeschoond en vlak gemaakt.
Op maandag 11 juni was het
zover, de eerste speeltoestellen werden gemonteerd in de
speeltuin.
Inmiddels hebben we al een
speelhuis, een veerwip, een
dubbele kruipbuis, een taludglijbaan, twee duikelrekken, een carrousel, een nestschommel, een gewone
schommel, een ouder-kind
zitje, een babyschommel, een
behendigheidsparcours, een
hangmat, een boshuisje, een
dubbele wip, een zandbak en
een podium. In week 26 zijn
de paden gegraven en is er

puin van Laarakkers BV gestort. Langen grondverzet
Sambeek is in opdracht van
Verberk grond-en wegenbouw aan de slag gegaan om
de paden aan te leggen.
In week 26 is Denli sierbestrating aanlegservice uit Mill
langs geweest voor het
maken van het blotevoetenpad.
De reacties in het park, van
de buurt, op facebook etc zijn
overweldigend. We zijn erg
blij met onze toestellen geleverd door Kompan.

Noteer in uw agenda:
Openingsdatum 14 juli 10:30

Wij zijn op zoek naar iemand
die iets wil maken van hout
voor een vrijwillige donatie in
de speeltuin.

Wij zijn nu al trots op onze
SAMENspeeltuin.

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



Verberk grond-en wegenbouw Boxmeer

Arie Arts boomverzorging



Laarakkers BV Sambeek

Denli sierbestrating aanlegservice Mill



Supermarkt Verbeeten Overloon

ABC hekwerken



Bakkerij Degen Overloon

Henra Overloon

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

Highlights maand Juli 2018
Lege flessenactie Verbeeten juli/augustus
Lege flessenactie jumbo augustus
30 juni reclamekaravaan wielerronde
OPENING 14 juli 10:30 (Museumpark 1 Overloon)

Stichting “Recreatie en Meer”
Secretariaat:
Le Blancstraat 2
5831 GM Boxmeer
Nederland
Email: info@speeltuinboxmeer.nl
Website: www.speeltuinboxmeer.nl
Rabobank:
NL73RABO0305938487
KvK: 63987716
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Vrijwilligersdagen 23 + 30 juni:
Op zaterdag 23-06 was het zover
om 08:30 gingen we met een groot
aantal vrijwilligers aan de slag met
het maken van de zandbak en het
podium.
Wat fijn dat we drinken gesponsord
hebben gekregen van Verbeeten
Overloon en dat we heerlijk verwend
zijn met worstenbroodjes van bakkerij Degen.
23-06: Om 13 uur werden we verrast door Bregje van Lieshout van
de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Zij kwam ons een
cheque van €1000 overhandigen.
Wat een bijzondere verrassing.

Een bijzonder persoon aan het woord
Kortom voor alle kinderen uit de
regio en hun “gasten”.
We spraken over locaties,
vergunningen,
bestemmingsplannen en
mogelijkheden in financiering en
hulp van bijvoorbeeld een
provincie.

Aan het doortastende “Bestuur van
Gewoon Buiten”
Het is 3 jaar geleden dat jullie
contact met me zochten over een
zeer ambitieus plan.“We willen een
speeltuin die voor iedereen
bereikbaar is!” En met iedereen
bedoelde jullie alle doelgroepen.

Ik ben dan ook zeer vereerd om
jullie vanaf de start zo enthousiast
aan het werk te hebben gezien. In
voor- en tegenspoed. Ondanks de
ook vele teleurstellingen, bleven
jullie enthousiast.Jullie bleven erin
geloven en daarmee kon ik zelf ook
niet anders dan erin blijven
geloven.
Prachtig dat het nu dan zover is.
Op wat afwerking na staat het

resultaat er! En mag de regio zich
weer een parel rijker rekenen. Mij
vindt je binnenkort zeker als
bezoeker met mijn dochter Eefke
(2 jaar)!
Maar eerlijk is eerlijk; dit alles is
specifiek te danken aan de vele
vrijwilligers die jullie bij de diverse
taken helpen. Maar zonder de
oneindige kracht van het bestuur
waren de kansen echt anders
geweest is mijn overtuiging.
Ik wens jullie en alle (toekomstige)
gebruikers heel veel speelplezier
toe!
Tot ziens bij Gewoon Buiten!
Wouter Bollen

