
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord van de voorzitter. 
 
Dit is de 4e nieuwsbrief van de vereniging.  
Goed en slecht nieuws van de gemeente deze 
keer. Zie hieronder.  
We houden de moed erin. De plannen voor 
het komend half jaar worden aan het eind 
uitgelegd en wij hopen dat we met onze  
vrijwilligers er in de wintermaanden doorheen 
komen. We hebben een nieuw aspirant 
bestuurslid die zichzelf hieronder kort 
voorstelt. 
Heeft u ook interesse om deel uit te maken 
van het bestuur, we kunnen nog veel hulp 
gebruiken. Dit hoeft niet bij het regulier 
besturen te zijn, maar ook een feestcommissie 
is welkom. 
Nu veel leesplezier met deze nieuwsbrief die 
we de nabije toekomst hopen op te leuken met 
advertenties van sponsoren. 
 
 
Voorstellen, ons nieuw aspirant bestuurslid 
 
Mijn naam is Rachèl van ’t Westeinde en ik 
woon sinds een jaartje of 10 in Heinkenszand. 
Ik heb een dochtertje van 3 (bijna 4) en die 
speelt graag in de speeltuin. Dat is ook de 
reden dat ik lid ben geworden van de 
speeltuinvereniging en zo ben ik benaderd om 
bij het bestuur te komen.  
Verder hoop ik een positieve bijdrage te 
kunnen leveren aan de speeltuinen van 
Heinkenszand en samen met de anderen de 
speeltuinen te kunnen verfraaien. 
Graag zie ik u eens bij een feest of bij mooi 
weer in de speeltuinen van Heinkenszand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Gemeente. 
Het nieuwe speeltuin beleid is nog niet 
gereed. De verwachting is dat door het 
huidige klimaat van zowel economische als 
bevolkingskrimp er minder geld beschikbaar 
komt. De speeltuinverenigingen zullen dus 
nog meer op sponsoren en vrijwilligers 
aangewezen zijn. 
 
De jaarlijkse veiligheidskeuringen zijn gereed 
en de rapportages worden nu gemaakt. Eind 
van de maand zijn ze voor ons beschikbaar. 
 
De gemeente is voornemens om de half-pipe 
een nieuwe bestemming te geven. Dit zal 
worden op het grasveld tussen gemeentehuis 
en EMTE/Scouting. De plaatsing wacht op 
het beschikbaar komen van stelcon platen die 
nu nog elders in gebruik zijn. 
 
De gemeente gaat werk maken van de aanpak 
van de Ganzestraat speeltuin. Zie verderop 
voor nadere uitleg. 
 
BRADERIE 
 
Dit jaar stonden we voor de tweede keer op de 
braderie. Zaterdag 11 juli 2009 was het weer 
zover. Om 8.00 uur gingen we onze 
kraampjes al inrichten. Nu kon het plan voor 
de nieuwe speeltuin aan de Ganzestraat 
gepresenteerd worden, zodat iedereen kon 
zien hoe de speeltuin eruit moet komen te 
zien en het was natuurlijk de bedoeling om 
zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Het 
aantal staat nu op 129, maar voor 
Heinkenszand is dit toch niet veel, dit moeten 
er toch zeker wel 300 kunnen worden. We 
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hadden zelf cakejes gebakken, siroop en 
snoepzakjes gemaakt, maar het weer zat niet 
echt mee, dus hier hebben we niet veel van 
verkocht. De grabbelton was echter een groot 
succes. Hier zaten leuke cadeautjes in voor 
jongens en meisjes. Jammer dat het steeds 
ging regenen en we de grabbelton hiertegen 
moesten beschermen. Met het supergrote 4 op 
een rij spel is wel gespeeld en onder de 
winnaars van dit 4 op een rij spel hebben we 
een cadeaubon van Novy/Toys2Play verloot. 
Deze prijs is gewonnen door Renee 
Blankenburgh. 
Ook hebben we er dankzij de braderie weer 
14 nieuwe leden bij gekregen. Onder deze 
nieuwe leden is een taart verloot die 
beschikbaar is gesteld door Patricia’s. Deze 
taart is gewonnen door de familie Meeusen. 
Zij hebben hier inmiddels heerlijk van 
gegeten. Namens alle bestuursleden wil ik alle 
vrijwilligers die ons wilde aflossen in het 
kraam bedanken voor jullie inzet en hopelijk  
kunnen we volgend jaar weer op jullie hulp 
rekenen. 
 
 
Overzicht speeltuinen, wat is er 
gedaan, wat gaan we doen: 
 
Ganzestraat 
Veel vandalisme op het nieuwe speeltoestel. 
Hier worden niet gewenste teksten op de 
boarden geschreven. 
 
De nestschommel heeft verwondingen 
veroorzaakt bij gebruikers en is daarop 
verwijderd. 
De volgende fase verbouwplannen worden in 
de wintermaanden uitgevoerd.  
Er is inmiddels een schommel besteld. 
De gemeente gaat op korte termijn (dit jaar)  
de begroeiing rooien langs het pad. In 
januari/februari 2010 wordt de speeltuin 
gevlakt, een start heuvel gemaakt voor de 
kabelbaan en enkele toestelplaatsen 
uitgegraven. Voor die tijd moeten wij dan wel 
enkele toestellen die gaan vervallen casu quo 
verplaatst worden, verwijderd hebben zodat 
ze niet voor de graafmachines in de weg 
staan. 
 
 

Steenloperstraat  
Geen nieuws. 
 
Roofvogelbuurt  
Het opkrullen van de rubbertegels is hier een 
probleem. Gedacht wordt aan een 
herbestrating waarbij een ondergrond van 
gewone trottoirtegels wordt gelegd waarop de 
rubbertegels worden gelijmd. Hier zal een 
dringend beroep om medewerking van 
vrijwilligers worden gevraagd omdat we dit 
zelf uit moeten voeren. 
 
Over de Dijk 
Diverse kleine onderdelen vervangen. 
We zijn nog met de gemeente in overleg om 
de taludglijbaan te verbeteren en dan met 
name de begroeiing. Het voorstel is om de 
glijbaan voor een aantal maanden te 
verwijderen, dan het gras in te zaaien, om de 
glijbaan terug te plaatsen wanneer er 
voldoende grasgroei is. 
 
Waadvogelstraat  
Er is veel vraag naar een bankje. Wij hadden 
het voorstel om een bankje uit de 
Steenloperstraat speeltuin te halen (daar staan 
er 2), de gemeente wil echter een nieuw 
bankje plaatsen. 
 
Zwanestraat 
Enkele toestellen komen telkens met de 
fundering bloot te liggen. Deze moeten dieper  
ingegraven worden. 
 
Wozoco 
Geen nieuws 
 
Spreeuwehof 
De olifant wordt verwijderd voor onderhoud. 
Terugplaatsing is nog niet zeker. Anders komt 
hij in de Roofvogelbuurt terug. 
Wanneer de olifant niet terug komt, wordt de 
evenwichtsbalk ook verwijderd. De speeltuin 
wordt dan opgeheven. 
 
Half pipe (nabij EMTE) 
Wordt geplaatst door de gemeente. 



 
 
 
Het sponsor plan nadert zijn voltooiing. We 
gaan dit voorleggen aan een specialist en 
daarna wordt het uitgezet bij alle ondernemers 
van Heinkenszand, de grote bedrijven in de 
gemeente Borsele en diverse landelijke 
fondsen.  

 
En natuurlijk gaan we starten met de 
voorbereidingen voor het openingsfeest welke 
gehouden wordt op zaterdag 17 april 2010. 
Onderdeel zal zeker weer zijn de 
kinderrommelmarkt, enkele 
opblaasspeeltoestellen (geen groot 
springkussen), we denken aan enkele 
paardjes, het 4 op een rij spel, informatie 
kraampjes enz. Wanneer er een lid is die 
hierbij wil helpen, u bent welkom. 
In verband met de werkzaamheden in de 
Ganzestraat speeltuin is het mogelijk dat we 
naar een andere locatie moeten uitwijken. U 
wordt op de hoogte gehouden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur. 
 
Ook onze speeltuin heeft een link op 
www.heinkenszand.info 

 
Kent u mensen uit uw omgeving die nog geen lid zijn, geef hen dan deze nieuwsbrief zodat ze 
onderstaande aanmeldingsformulier kunnen invullen en opsturen.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding lidmaatschap/Donateur Speeltuinvereniging ‘t Zandkasteel 
 
Naam:              M/V     
Adres: 
Postcode:         Woonplaats: 
Tel:                   E-mail: 
 
Actief lid  J / N                                                Rekeningnummer:*    

 
Datum:   Plaats:                              Handtekening: 
 
*Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier machtigt u Speeltuinvereniging ’t Zandkasteel te Heinkenszand om jaarlijks op 
of rond 1 januari de jaarcontributie, voor 2009 vastgesteld op € 10,- van bovengenoemde bank/girorekening af te schrijven. Het 
lidmaatschap wordt automatisch steeds met één jaar verlengd tenzij u uiterlijk 1 november schriftelijk uw lidmaatschap heeft 
opgezegd. Contributiewijzigingen voorbehouden. Deze worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
Zie ook www.tzandkasteel.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hier had uw advertentie kunnen staan. 
 
Interesse, neem contact op met ons secretariaat. 
 
 


