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Speeltuinvereniging ‘t Zandkasteel 

 Voorwoord van de voorzitter 
 

Ridders, jonkheren, jonkvrouwen, beschermheren en - vrouwen van  ’t Zandkasteel.  
We zijn weer een nieuw speeltuinjaar begonnen. Daarom willen wij jullie uitnodigen om met uw kinderen 
lekker te gaan spelen in onze speeltuinen. Het weer wordt beter. Onlangs ben ik een rondje gaan doen langs 
de speeltuinen en zag dat er door de kinderen lekker werd gespeeld. In een aantal  speeltuinen was het 
lekker druk met kinderen. Het was echt een genot om de kinderen te zien spelen op de klimtoestellen, 
schommels, enz. 
Met de jaarwisseling is er helaas vuurwerkschade ontstaan aan een van de toestellen in de speeltuin van 
Over de Dijk, namelijk een glijbaan 
Wij hebben bij de politie aangifte gedaan, maar helaas was er geen dader aan te wijzen. Omdat wij als 
speeltuinvereniging ons daarvoor niet kunnen verzekeren, moeten we dit met eigen middelen  betalen.  
Jammer genoeg konden er tijdelijk geen kinderen op het speeltoestel spelen. 
Inmiddels is het toestel weer gerepareerd en kunnen uw kinderen daar weer lekker op spelen. 

 
 
Graag willen wij u vragen attent te zijn op eventuele vernielingen in de speeltuinen en dit aan een van de 
bestuursleden  (of politie) kenbaar te maken. Dan kunnen wij zo snel mogelijk actie ondernemen, zodat er 
weer zo snel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van het toestel. 
In onze Colofon staat de informatie hoe u ons kunt bereiken.  

 
Colofon 
 
Dit is een uitgave van 

Speeltuinvereniging 
’t Zandkasteel 

 
KvK: 22065508 
Rek.nr. 346036623 
Secretariaat: 
Ganzestraat 59, 4451 
DV, Heinkenszand 
0113-567169 
Email: 
info@tzandkasteel.nl 
Website: 
www.tzandkasteel.nl 
 
Bestuur: 
Diana de Feijter 
Helma Gunter 
Edwin Boogaard 
Theo Smit 
Rachèl van ‘t 
Westeinde 
André van Doorne 
 
 

In andere speeltuinen hebben wij samen met de gemeente vuurwerk opgeruimd. 
In de speeltuin in de Ganzestraat waren de vuilnisbakken opgeblazen en de gemeente regelt nieuwe 
vuilnisbakken. Deze worden binnenkort geplaatst. 
Binnenkort kunt u  daar uw afval weer kwijt in de vuilnisbakken.  Daarom wil ik u vragen nu het afval mee 
naar huis te nemen en daar in de afvalbak te doen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
Ook komt de speeltuinvereniging geregeld hondenpoep in de speeltuinen tegen. Voor de kinderen die daar 
spelen is dat niet fijn. 
Let op uw hond en laat de hond in de daarvoor bestemde groenstrook zijn behoefte doen of raap het op 
met speciale hondenpoepzakjes. Zo houden we de speelomgeving voor alle kinderen schoon. 
 

  
 
QR Code 
Als u  deze QR code scant met een Iphone of Ipad dan komt u direct op onze website www.tzandkasteel.nl. 
 
In de week van 2 april gaan wij van de speeltuinvereniging langs de deur Over de Dijk I om leden te werven. 
Daarbij maken we ook gebruik van Steun Teun. Met dit kraslot steunt u onze vereniging en u krast voor een 
aantrekkelijke kortingscoupon. Steun onze actie voor de leefbaarheid in ons dorp en laat uw kinderen lekker 
spelen in de speeltuinen. 
Wilt u ons steunen, zodat wij de leefbaarheid in onze kern kunnen behouden en uw kinderen in de 
speeltuinen kunnen blijven spelen. 
 
Wij onderhouden voor u en  uw kinderen de speeltuinen, zodat zij op veilige speeltoestellen kunnen spelen. 
Word u/jij ook jonkvrouw/ ridder van ’t Zandkasteel? 
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Interview met J. Fortrie 
 
Waarom bent u lid geworden van de speeltuinvereniging? 
 
Vroeger waren we al lid toen de kinderen nog klein waren. Toen was het nog heel anders, ik heb nog helpen opknappen.  
Het is een goed initiatief en daarom wil ik het financieel steunen, ook al heb ik geen kinderen meer in de speeltuin leeftijd. 
Allerlei zaken die hier op het dorp door vrijwilligers gebeuren en niet door de gemeente gesubsidieerd worden, kunnen wel wat steun 
gebruiken. 
Voordat de vereniging er was, was het vies en smerig in de speeltuinen. Het was vergane glorie. Het is heel goed dat de speeltuinen nu 
weer in ere worden hersteld. 
 
Weet u wat de speeltuinvereniging doet? 
 
Die onderhouden de Ganzestraat speeltuin? Of ook alle andere speeltuinen? 
(red) Die onderhouden alle speeltuinen in Heinkenszand) 
 
Ging u vroeger ook met uw kinderen naar de speeltuin en wat is er nu anders volgens u? 
 
Vroeger speelden de kinderen veel meer buiten en op straat. Nu heeft iedereen wel een schommel en glijbaan in de tuin en hoeven ze 
niet altijd meer naar de speeltuin. We gingen vroeger al met de kinderen naar Nieuwdorp om daar te spelen. Wij hadden wel een 
schommel, maar geen kabelbaan. 
De kinderen van tegenwoordig zijn verwend, ze hebben zo veel. 
 
Waarom zouden mensen volgens u lid moeten worden van de speeltuinvereniging? 
 
Speeltuinen zijn ontmoetingsplaatsen. Je kunt er mensen (kinderen) leren kennen en samen dingen doen. Een fijne, goed 
onderhouden speeltuin draagt bij aan een leefbaarder dorp.  
 
Wat zou de speeltuinvereniging nog kunnen doen volgens u? 
 
Meer reclame maken, zorgen dat de mensen weten dat er een speeltuinvereniging bestaat. Ouders proberen bewust te maken van 
het feit dat er over 10 jaar misschien geen speeltuinen meer zijn als wij ons er niet voor inzetten. 
 
Welk toestel zou u nog eens in een speeltuin willen zien? 
 
Vroeger speelde ik graag op een soort van draaimolen. Het was een rechte paal, er zat een ronde ring onderaan waar je op kon staan 
en dan ronddraaien. Deze zie je bijna niet meer in speeltuinen. Een piramide spiraalcarrousel. 
 
 

                                                                                                                 
Bedankt voor u tijd. 
 
Wilt u ook een interview met ons dan horen wij het graag. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening. 
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Werkzaamheden Ganzestraat 
 
Werkzaamheden Ganzestraat 
Zaterdag 24 maart zijn we begonnen met het aanleggen van de Pannakooi in de speeltuin aan de Ganzestraat. 
Het was weer een stralende dag om de werkzaamheden te beginnen. Het weer zat ons weer eens mee. 
Met een graafmachine van FeijterRentail en shovel van Peter de Nood is er een flink stuk grond uitgegraven naast de kabelbaan. 
De afmeting van het afgegraven gat is 7 m x 11 m. De grond hebben we in het midden van de speeltuin gestort voor ophoging van de 
kuil. 
Van de gemeente hebben we zand gekregen en deze in het uitgegraven stuk verspreid. Doordat we nog geen tegels hebben zijn we er 
nog niet aan toe om de Pannakooi te plaatsen. 
Als vereniging zijn we bezig om tegels te verzamelen. Dit gaat moeizaam maar we krijgen toch wel tegels langzaam binnen. Heeft u er 
nog over en wilt u dat wij ze komen halen (of wilt u ze brengen) dan horen we dat graag. Het gaat om tegels van 30 x 30 cm. 
We hebben ongeveer 900 tegels nodig. 
Zodra er genoeg tegels zijn gaan we de Pannakooi plaatsen. Hierbij nodigen wij graag vrijwilligers uit om ons te komen helpen. 

 
 
Aanmelden 
 
Wilt u lid worden en onze nieuwsbrief ontvangen? 
Geef u op via het onderstaande formulier of via info@tzandkasteel.nl  
Kent u mensen uit uw omgeving die nog geen lid zijn, geef hen dan deze nieuwsbrief, misschien willen zij ons ook steunen. 
Het ingevulde formulier mag naar het secretariaat gestuurd/gebracht worden. 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2012 vastgesteld op € 12,50 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  
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

- Fa de Feijter Rental, diverse graaf en bestratingswerk 
- Peter Tramper, Tramper klusverhuur Driewegen 
- De vrijwilligers 
- De Nood technisch onderhoud. Maak van de Nood een deugd. 

 
 
 
 
 

                                                
 
 

 
 
Namens het bestuur wensen wij een prettige paasdagen toe. 

 


