GEWOON BUITEN
NIEUWSBRIEF NO. 1 MEI 2018
Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze eerste digitale nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier
Ontstaan:

Museumpark 1 te Overloon.

Tijdens het startevent van de
Young Talent Group lanceerde
Renuka van Gaal haar wens
voor de regio; een grote gratis
buitenspeeltuin in de gemeente
Boxmeer.

In mei 2017 werd de naam
onthuldigd, Gewoon Buiten.
Deze naam is gekozen door de
kinderraad.

Voor het realiseren van de
speeltuin zijn twee stichtingen in
het leven geroepen, namelijk:
-Stichting Recreatie en Meer
-Stichting Beperking zonder
Grenzen Land van Cuijk
(steunstichting met ANBIstatus)
Twee jaar lang is er gezocht
naar een geschikte locatie en
deze werd in 2017 gevonden.
De locatie is geworden:

Op 14 februari 2018 kregen we
de vergunning en kort daarna
hadden we onze begroting dekkend.
Inmiddels is de speeltuin een
begrip geworden in de regio en
is het een décor voor een
maatschappelijk project. Naast
dat de speeltuin namelijk toegankelijk zal worden voor iedereen, zal er dagbesteding aan
gekoppeld worden.
Deze unieke ontmoetingplek zal
een plek worden waar verbondenheid het sleutelwoord zal
zijn.

Zuil is gesponsord door Aben reclame

Gezocht: vrijwilligers voor het
maken van een hoge zandbak,
podium en blotevoetenpad op
23 en 30 juni 2018

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



Cindy Verwaaijen (ontwerp)



Jeroen Verhoeven -Geling advies (vergunning)



Ton van Raaij- Maay design (huisstijl)



Anne Sanders- Eye catch design (logo design)

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

Highlights maand april/mei 2018
Inkoop speeltoestellen afronden
Militracks op aangrenzend terrein 19 en 20 mei
Werven van vrijwilligers timmerwerken
Werven van sponsoren (bedrijven)

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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Huidige status:

In maart 2018 heeft de bomenkap
door Jan Beekhof van
www.vakantievilla-sauerland plaatsgevonden en Den Ouden Groep
heeft de takken afgevoerd. (sponsoring)
Momenteel is de stichting achter de
schermen volop aan het werk met
het inkopen van alle elementen voor
de bouw van de speeltuin. De speeltoestellen (Kompan) zijn al ingekocht.
In week 23 vindt het grondverzet
plaats en daarna worden de speeltoestellen geplaatst.
In een volgende nieuwsbrief hopen
we u de openingsdatum van de
speeltuin te kunnen onthullen.

Een bijzonder persoon aan het woord
Geacht bestuur.

Wij zijn zeer verheugd dat u het
besluit hebt genomen om de
buitenspeeltuin in ons mooie
dorp Overloon te gaan situeren.
Overloon is een zeer hechte
gemeenschap met een rijk
verenigingsleven.
De speeltuin zal een echte
ontmoetingsplek gaan worden.
Een plaats om er even uit te
gaan. Waar sociale contacten
zullen ontstaan. Waar door de
kinderen volop gespeeld kan
worden. Daarbij denken wij zeer
zeker ook aan de kinderen uit
het AZC Overloon. Er zullen
dan nog meer contacten
ontstaan dus deze ontheemde
kinderen en hun ouders met de

Overloonse gemeenschap.
Het grote voordeel van
Overloon is dat het attractief is
voor de dorpen om ons heen.
Er is straks buiten de zeer
toegankelijke buitenspeeltuin
ook nog een natuurbad, een
klimbos, een dierentuin, een
open luchttheater met in de
zomer elke week een aantal
kinder optredens, etc. etc..
Ook is Overloon actief in de
toeristische sector, hetgeen
weer extra kansen biedt.

Groet.
Piet Verbeeten
Voorzitter OVRV

