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Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze vierde digitale nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier
De week voor de opening is er
opnieuw kei hard gewerkt in de
speeltuin. De speeltuin is weer
diverse speelelementen rijker.
Denli sierbestrating
aanlegservice heeft het
blotevoetenpad afgerond,
vervolgens heeft Kompan de
eerste eyecatcher geplaatst, het
klimnet. Daaronder hebben we
prachtige dekowood geplaatst.
Ook hangt de nestschommel er
en is Kompan met de
speelcombinatie begonnen. Er
ontbreekt nog een gele stang uit
Tjechie en dan is ook dit
speeltoestel klaar om te spelen.
Na de opening volgen er nog
twee veerwipjes, een grotere
nestschommel en een wip. Wij
zullen onze bezoekers steeds
weer blijven verrassen aldus het
bestuur van stichting Recreatie

en Meer.
Verder hebben er nog diverse
afrondingswerkzaamheden
plaatsgevonden, zoals het
aanvullen en aantrillen van het
pad door Langen grondverzet in
opdracht van Verberk grond-en
wegenbouw. Ook is de zandbak
gevuld met zand, zijn de
voorbereidingen getroffen voor
de camerabewaking en heeft
Jac de Cock als verrassing een
vogelnest van wilgentenen en
een wilgenthut gemaakt en
gesponsord. Hij hoopt dat er
maar vele kinderen van mogen
genieten.Bovendien is Wim
Geurts van Geurtshout volop
bezig om van bestaande
picknicktafels een mooie zitplek
te maken, alwaar ons
sleutelwoord verbondenheid in
terug te vinden is.

Beide eyecatchers zijn
gesponsord door Rabobank
fonds maatschappelijke
projecten

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



Denli aanlegservice en sierbestrating



SAM Office



Arie Arts boomverzorging



Jac de Cock



Albert Hendriks Overloon



NSGK-plusregeling

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

Highlights maand juli/augustus 2018
14 juli: OPENING
juli/augustus; lege flessenactie Verbeeten Overloon
Werven van vrijwilligers voor onderhoud
Wervan van ondernemers voor fase II
30 juli: reclamekaravaan Daags na de Tour

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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OPENING
Ons sleutelwoord is verbondenheid en daarin zijn we meer dan geslaagd, de opening
was meer dan top......Dank je wel aan alle sponsoren en vrijwilligers om deze dag
onvergetelijk te maken WOWballonnen, Ramon Roelofs Chris Odd Frank Jacops, De

Papegaai PLUS Verbeeten-Overloon Oorlogsmuseum Overloon, Zuster Christa,
@Harriet Verstappen-Wouters Stephan Hanckmann, Emmy, Michael Limbach Maxifun
Actio Verhuur-Rent Â Tent Boxmeer Rembrandt IJssalon Ristorante Empire
Entertainment Theo Weenink Albert Albert Hendriks DA Drogisterij parfumerie Overloon
en uiteraard alle 500 bezoekers
Goed nieuws!!! …… verbetering paden:
Nog aanvullend hebben we naar aanleiding van de feedback van de opening alvast een
extra stap kunnen zetten.
We gaan namelijk in week 32 samen met Denli sierbestrating en aanlegservice alvast
de paden beter toegankelijk maken door het aanbrengen van een dichtere semi
verharding bestaande uit een vermalen betonkorrel 0-6 mm. We zijn trots dat we in dit
stadium deze stap al kunnen zetten.

Wij bedanken Maay Design voor het waanzinnige infobord
Deze informatie vindt u o.a. op de infopanelen in de speeltuin.

FONDSEN
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Reacties bezoekers:
Wauw wat gaaf. Geniet en zet je
plan voort.
Complimenten voor dit mooie initiatief!
Wat is het mooi geworden en een
geweldige insteek om mensen hier
te verbinden. Succes met de tweede
fasen STOP NOOIT MET SPELEN
aldus Wilma van Jantje Beton..
Dit is een prachtige
aanwinst voor iedereen in het Land van
Cuijk. Namens het
Regionaal Bureau
voor Toerisme Land
van Cuijk, Suzanne
van Alem.
Het is er geweldig!

Een bijzonder persoon aan het woord
Wow!
Het zag er op papier al
indrukwekkend uit, de
werkelijkheid is zo mogelijk nog
fraaier.
Het Land van Cuijk is een prachtige
dagattractie rijker. Een
buitenspeeltuin zoals er nog niet
zoveel zijn. Uitdagend voor de
kinderen, ontspannend voor de
ouders. Gratis én voor iedereen
toegankelijk. Ook voor kinderen
met een beperking heeft speeltuin
Gewoon Buiten veel te bieden. Het
is een samen-speeltuin geworden,
in de letterlijke zin van het woord.
Het Regionaal Bureau voor
Toerisme brengt dat wat het Land
van Cuijk zo bijzonder én

aantrekkelijk maakt graag onder
de aandacht van zoveel mogelijk
toeristen en recreanten. Wij
juichen het dan ook van harte toe
als er in de regio initiatieven
worden genomen die er toe
bijdragen dat het Land van Cuijk
nog interessanter wordt voor
mensen die hier wonen of komen.
Gewoon Buiten is daar een
fantastisch voorbeeld van. Tot
stand gekomen dankzij de
volhardende inzet van een
groeiende groep enthousiaste
vrijwilligers en ondersteund door
veel bedrijven en organisaties,
zowel van binnen als buiten de
regio.
Alles wat je er ziet kun je
samenvatten in één woord:
‘wow!’. En dan ‘wow’ niet alleen in

de betekenis van
‘wat geweldig’,
maar ook als afkorting van World
of Welcome.
Want dat is wat je daar in het
museumpark in Overloon
ontmoet: een warm welkom. In
alle opzichten.
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Foto impressie

Bron: Albert Hendriks Overloon en Richard Drukker fotografie
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Wielerronde 2018
Op 30 juli 2018 mochten wij opnieuw meedoen met de reclamekaravaan van Daags na de Tour. Wij bedanken
onze sponsor Maay en met name Ton van Raay voor het fantastische ontwerp van onze Gewoon Buiten
kwartetten., de t-shirts en de vele flyers om mensen uit te nodigen samen te komen spelen in onze speeltuin.

