
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord van de voorzitter. 
 
Dit is de 3e  nieuwsbrief van de vereniging. 
Dit is een special om aandacht te vragen voor 
onze activiteiten op zaterdag 18 april, 
donderdag 14 mei en wat we recentelijk in de 
Ganzestraatspeeltuin hebben gerealiseerd. 
Verder nog algemeen speeltuinnieuws. 
Daarnaast melden we dat Christie Kruys het 
bestuur heeft verlaten. Christie is een doener 
en bij een vereniging in oprichting, zoekende 
naar de mogelijkheden en veel activiteit op 
het bestuurlijk vlak, gaat dit niet snel en 
daarom is Christie gestopt. 
 
Ganzestraatspeeltuin 
In de maanden februari / maart hebben we ons 
bezig gehouden met het selecteren van de 
leverancier voor de toestellen in de 
Ganzestraat. Er is overleg met de gemeente en 
de omwonenden geweest. Dit heeft er toe 
geleid dat er een eindvoorstel ligt wat de 
ledenvergadering 14 mei voorgelegd krijgt. 
Uit dit voorstel is een toestel besteld wat 
binnen de statutaire mogelijkheden van het 
bestuur valt. 
Daarnaast is er een oud huisje opgeknapt. 
Het toestel is donderdag 2 april geplaatst. Het 
opgeknapte huisje is vrijdag 3 april geplaatst 
en enkele toestellen zijn zaterdag 4 april 
verplaatst.  
We gaan nu een sponsorplan opstellen om zo 
de benodigde gelden binnen te krijgen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steenloperstraat speeltuin 
Hier is de glijbaan verwijderd voor een 
opknapbeurt. Door late levering en ziekte van 
een van de schilders is het terugplaatsen 
uitgesteld. 
 
Roofvogelbuurt speeltuin 
De olifantenbasket is dan uiteindelijk toch 
gesneuveld. Hier is een nieuwe voor besteld. 
 
“Over de dijkspeeltuin” 
De anti-beknellingdopjes in de kettingen van 
het grote toestel vallen er uit. 
De leverancier heeft hier nieuwe voor 
geleverd welke geplaatst worden. 
 
Waadvogelstraat speeltuin 
Het 10+ toestel heeft 2 nieuwe poten 
gekregen. Deze waren door houtrot ernstig 
aangetast. 
 
Opening speelseizoen. 
Op zaterdag 18 april willen we het nieuwe 
speelseizoen feestelijk openen. We doen dit 
op beperkte schaal. In navolging van de 
vorige speeltuinvereniging willen we een 
kinderrommelmarkt houden. De kinderen 
kunnen hun spulletjes proberen te verkopen. 
Er komt een springkussen en we zoeken nog 
naar wat andere eenvoudige speeltoestellen 
zoals een trampoline. 
Er zal ook een infostand aanwezig zijn. Het 
begint om 10.00 uur en we denken rond 15.00 
uur weer te stoppen. Houdt de website in de 
gaten. Op vrijdag 17 april beslissen we of het 
doorgaat in verband met het weer. 
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Overzicht Ganzestraat voor de 
verbouwing. 
 

 
 
Overzicht na de verbouwing. Nieuw is het 
elfjespaleis. Geplaatst het huisje en verplaatst 
de beide wipelementen en de zandbak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALGEMENDE LEDEN VERGADERING. 
Dit is een vooraankondiging. 
Op donderdag 14 mei houden we onze 
jaarvergadering in de Stenge. 
Onderwerpen zijn o.a. de jaarverslagen en de 
presentatie van het plan Ganzestraat. 
Hierover zullen de leden gevraagd worden 
hun mening te geven over de toestelkeuzes. 
Qua indeling kan er weinig meer veranderd 
worden omdat we ervoor gekozen hebben om 
de omwonenden en de gemeente daar het 

laatste woord aan te geven. Dat ligt nu 
redelijk vast. 
De leden doen dan een uitspraak over de 
toestellen. 
Daarnaast zullen we de leden vragen om 
toestemming om het plan verder uit te 
werken, gelden te verwerven en dit ook weer 
uit te mogen geven. Dit bedrag zal zeker het 
statutaire maximum van €15.000,00 
overschrijden. Daarom moet de leden- 
vergadering daar toestemming voor geven. 
Over de ledenvergadering zal begin mei nog 
een uitgebreid informatiepakket worden 
bezorgd. 
 
De vereniging blijft op zoek naar leden. Wilt 
u ook dat we mooie dingen kunnen blijven 
doen, attendeer uw familie, vrienden en 
kennissen op ons bestaan. 
Ook zijn we op zoek naar versterking van ons 
bestuur. Hebt u enkele uren in de maand tijd, 
wenst u de kinderen een fijne speelplaats toe, 
meld u dan aan bij ons secretariaat. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook onze speeltuin heeft een link op 
www.heinkenszand.info 
 
 


