
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord van de (waarnemend) 
voorzitter. 
 
Dit is de 5e nieuwsbrief van de vereniging.  
Bij de start van de vereniging is een verdeling 
gemaakt van functies. De penningmeester en 
secretaris waren snel geregeld. Om een 
vereniging te kunnen zijn is een voorzitter 
nodig. Dat werd ik. Nu een paar jaar verder 
ben ik er van overtuigd dat in mij geen 
voorzitter schuilt. Als ras techneut ligt mij het 
organiseren van het onderhoud beter. Alleen 
is het voorzitterschap dan een sta in de weg. 
Dus stop ik daarmee. Bij deze de oproep 
aan de leden die een bestuursfunctie 
wel zien zitten om zich te melden. We 
zijn op zoek naar een voorzitter. Ook 
algemene bestuursleden zijn van harte 
welkom. Om de vereniging niet stuurloos te 
maken blijf ik aan als waarnemend voorzitter. 
 
Er is het afgelopen half jaar veel gedaan, ook 
veel gelaten. De diverse bestuursleden zullen 
hun steentje bijdragen in deze nieuwsbrief om 
hun zegje te doen over verleden, heden en 
toekomst. 
 
Veel leesplezier. 
 
Ganzestraat speeltuin ontwikkeling. 
Zoals velen waarschijnlijk al hebben gezien is 
de speeltuin in de Ganzestraat volop in 
ontwikkeling. De gemeente heeft de locatie 
geëgaliseerd en netjes afgezet met een 
hekwerk en beukhaag. We zijn blij met de 
inzet van de gemeente om van de 
Ganzestraatspeeltuin weer een mooie,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toegankelijke en open speeltuin te maken. Nu 
alleen de toestellen nog!  
We hebben dit voorjaar het eerste toestel, een 
duo-schommel geplaatst en de kabelbaan. We 
willen proberen dit jaar nog een of liefst 
meerdere toestellen te  
plaatsen. Maar onze financiële middelen laten 
dat helaas niet toe.  

 

 
 

 

 

Speeltuinvereniging ’t Zandkasteel 
Secretariaat: Ganzestraat 59, 4451 DV, Heinkenszand 0113-567169  
Email: info@tzandkasteel.nl 
Website: www.tzandkasteel.nl 
Jaargang 3, nieuwsbrief 1 

 



Voor de schommel ontvingen we gelukkig 
een bijdrage van R en B wonen, ter grootte 
van de halve aanschafprijs. Van het 
Oranjefonds ontvingen we de andere helft ! 
Het liefst zouden we nog veel meer toestellen 
aanschaffen en van deze mooie nieuw 
ingerichte locatie een waar speelparadijs 
maken. Daarvoor is veel geld nodig! We 
zoeken daarom donateurs, sponsoren 
en nieuwe leden. Als we allemaal een steentje 
bijdragen kunnen we ver komen, dat is in 
Borssele onlangs gebleken. Ook daar is met 
steun van veel sponsoren, donateurs, leden en 
niet te vergeten vrijwilligers een prachtig 
nieuwe speeltuin gerealiseerd.  
Wij doen er alles aan om ook in 
Heinkenszand, aan de Ganzestraat een 
dergelijke speeltuin te realiseren, maar dat 
lukt niet zonder uw steun. Dus kent u mensen 
in uw omgeving die nog geen lid zijn, 
overtuig ze van het belang en maak ze lid. 
Werkt u bij een bedrijf of heeft u zelf een 
bedrijf en wilt u(w werkgever) ons een 
financieel steuntje in de rug geven? Neem dan 
contact op met ons secretariaat op nummer 
0113 567169 of stuur een email naar 
info@tzandkasteel.nl . Wilt u een donatie 
doen dan kan dit op onze bankrekening 
3460.36.623 t.n.v. Speeltuinvereniging ‘t 
Zandkasteel. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar 
omdat wij de ANBI-status hebben gekregen 
van de belastingdienst !  
In de komende nieuwsbrieven zullen we u op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen en u 
laten weten hoe we de ontvangen gelden 
hebben besteed. 
 
 
 

 

De open dag. 
 
De open dag is geweest en het was een groot 
succes. We hadden heel mooi weer en het is 
heel erg druk geweest. Er was ontzettend veel 
te doen. Er liepen mooi geschminkte kinderen 
rond met mooie vlechtjes in het haar. De 
spelletjes werden gedaan en na het inleveren 
van het formulier kregen alle deelnemers een 
snoepzak en een mooie NUSO pet. 
Ook was er de prijsuitreiking van de 
kleurwedstrijd. Bij de onderbouw gingen de 
prijzen naar: Floor Goovers, Kaylee Terol en 
Mark Schildmeijer. Zij kregen een mooie 
prijs. Bij de bovenbouw gingen de prijzen 
naar: Kevin de Deugd, Evan (Talingstraat) en 
Hannah Suikerbuik. 
De prijzen werden mede mogelijk gemaakt 
door: Zomaar leuk, Etos, en Novy. 
Vooral het springkussen en het paard rijden 
vonden de kinderen erg leuk 
Binnenkort zal de site van de 
speeltuinvereniging volledig vernieuwd 
worden en komen er foto’s op de site te staan 
van deze geweldige dag. 
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw 
zoon of dochter op de foto op de site staat, 
dan horen wij dit graag. 
 
Verder werd de dag mogelijk gemaakt door: 
Patricia’s, Bakker Boer en vele vrijwilligers. 
 
Graag zien we u volgend jaar ook weer op de 
opening van het seizoen. 
 
 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 
onderstaand aanmeldingsformulier kunnen invullen en opsturen naar het secretariaat, Ganzestraat 
59, 4451DV Heinkenszand. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding lidmaatschap/Donateur Speeltuinvereniging ‘t Zandkasteel 
 
Naam:   ______________________________  
Adres:   ______________________________ 
Postcode:   ______________________________   
Woonplaats:   ______________________________ 
Tel:    ______________________________  
E-mail:   ______________________________ 
Rekeningnummer:* __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 
Actief lid  J / N**   M/V**                            

 
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 2010 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. 
**Doorhalen wat niet van toepassing is. 
Zie ook www.tzandkasteel.nl  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier had uw advertentie kunnen staan. 
 
Interesse, neem contact op met ons secretariaat en vraag 
onze sponsormap aan. 
 
 

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren en zij die ons met raad en daad steunen. 
Op dit moment zijn de grote sponsoren: 

 Gemeente Borsele 
 R&B WONEN 
 Het Oranjefonds 
 Drukkerij Capello 

Wij worden gesteund door 
 Fam Vermue. Beschikbaar stellen schuur als werk- en opslagplaats 
 Loonbedrijf Knuit, transport (zware) materialen 
 Traas en Ovaa. Beschikbaar stellen van tegels 
 De vrijwilligers 


