Speeltuinvereniging ’t Zandkasteel
Secretariaat: Ganzestraat 59, 4451 DV, Heinkenszand 0113-567169
Email: info@tzandkasteel.nl
Website: www.tzandkasteel.nl
Jaargang 4, nieuwsbrief 1

Voorwoord van de (waarnemend)
voorzitter.
Dit is de 6e nieuwsbrief van de vereniging.
Het is weer druk geweest, de afgelopen
periode. Na nieuwjaar hebben we flink
vuurwerk lopen opruimen in de diverse
speeltuinen. De plannen voor de Ganzestraat
voor dit jaar zijn uitgewerkt en we hebben ons
regulier inspectie en onderhoudsprogramma.
We hebben dit jaar de collecte georganiseerd
voor het nationaal fonds kinderhulp. Een
gedeelte van de opbrengst is voor de
speeltuinvereniging.
Daarnaast hebben we het halfjaarlijkse
overleg met de overige speeltuinen van de
gemeente Borsele gehad. Hier is het nieuwe
speeltuinbeleid (dat is in ontwikkeling)
behandeld.
Het is nog niet gereed. Dat zal pas dit najaar
zijn
Er is schade geconstateerd aan de baby
schommel in de Zwanestraat speeltuin. Een
ouder kind was hier in gekropen, maar kon er
niet meer uit. Uiteindelijk is het baby zitje
opengezaagd. Ondertussen hangt er een
nieuwe.
In de Roofvogelspeeltuin is de balk van de
dubbele schommel zo slecht, dat we besloten
hebben de schommels eraf te halen.
Ondertussen is de nieuwe balk binnen en deze
wordt een dezer dagen geplaatst.

In de Waadvogelstraatspeeltuin worden de
doeltjes een voor een verwijderd voor
onderhoud en daarna weer teruggeplaatst
Wat kunt u verder verwachten in deze
nieuwsbrief.
De verbouwing van de Ganzestraat speeltuin.
Er komen veel foto’s op de website en er
komt ook een klein verslagje over hoe het
gegaan is.
Ook komt er een stukje over de open dag, die
zal plaatsvinden op zaterdag 14 mei
Diana en ik organiseren de straatspeeldag, of
zoals dat tegenwoordig heet, de
buitenspeeldag. Dit is geen activiteit van de
speeltuinvereniging. Enkele leden pakken dit
op. Deze zal plaatsvinden op 2 juni.
Tussendoor hebben we ook nog de algemene
ledenvergadering. Tijdens deze vergadering
wordt het financiële reilen en zeilen van de
vereniging uit de doeken gedaan, worden
bestuursleden gekozen en is er de
mogelijkheid om verantwoording te vragen
over het gevoerde (vervanging) beleid.
De data even op een rij.
 Zaterdag 14 mei opening
speelseizoen, van 13-16 uur
 Donderdag 19 mei algemene
ledenvergadering 19:30 uur
(aanmelden kan t/m 16 mei)
 Woensdag 1 juni buitenspeeldag, van
13.00 tot 16.00 uur.

De Ganzestraat, door Diana.
Op zaterdag 2 april zijn we begonnen met het
plaatsen van het duikelrek in de speeltuin van
de Ganzestraat. Met een mini graafmachine
van mijn zwager Ronald van Feijterrental.
Ook Peter Tramper van Klussenbedrijf P.
Tramper was aanwezig met mini shovel. Zij
hebben de grond bij het duikelrek afgegraven
en deze met zand gevuld. Een aantal
vrijwilligers hebben het duikelrek in elkaar
gezet en geplaatst.
Toen deze stond gingen er gelijk kinderen aan
spelen. De evenwichtbalk is verplaatst naast
het duikelrek. Ook de tafeltennistafel is
verplaatst naar een plek bij de kabelbaan.
Daar is eerst grond afgegraven en van zand
voor zien. Helaas konden we niet meer de
tegels terugplaatsen doordat er te weinig zand
was. Bij het Elfjespaleis hebben we nog gras
verwijderd en er zand bij gedaan. Bij de
speeltoestellen van de kleinere kinderen
hebben een bankje met vuilnisbak geplaatst.
Van het bankje werd door de ouders gelijk
goed gebruik van gemaakt.
Op zaterdag 9 april zijn we samen met Ronald
van Feijterrental verder gegaan met het
bestraten rond de tafeltennistafel. Doordat de
trottoirbandjes kapot in de speeltuin lagen
hebben tijdelijk besloten om de stoeptegels te
leggen. Met een aantal vrijwilligers, dat deze
morgen met veel plezier paraat waren lagen
de tegels er snel in. De dagen erna werd er
flink in de speeltuin gespeeld. Toch zijn we
nog niet helemaal klaar. We gaan op zaterdag
21 mei verder met het leggen van tegels en
daarover heen leggen we rubberen tegels bij
het duikelrek. Ook bij de tafeltennistafel
worden de trottoirbandjes geplaatst.
Bij deze wil ik alle vrijwilligers die aanwezig
waren bedanken voor hun inzet. Wij zijn blij
met u steun als vrijwilligers.
14 mei: Opening speelseizoen
Ook dit jaar willen we alle kinderen van
Heinkenszand weer uitnodigen voor de
opening van het speelseizoen. Onze
speeltuinen liggen er heel mooi bij en graag
willen we daar een feestje van maken.
Op 14 mei is dat feestje. Plaats: de speeltuin
over de dijk, bij de Fonteyne. We beginnen
om 13:00 uur en het duurt tot 16:00 uur.

Wat is er allemaal te doen:
 Schminken
 Paardje rijden
 Springkussen
 Haren vlechten, nagels versieren
 Spelletjes spelen
 Een drankje en wat lekkers
 En nog veel meer…….
Per spelletje is er een prijsje voor degene die
het het beste heeft gedaan.
Voor leden is alles gratis, van niet-leden
wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Komt u ook?

De algemene vergadering, door Edwin
19 mei aanstaande organiseren wij onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens
deze vergadering zullen wij de leden
informeren over het afgelopen jaar. De
bijzonderheden uit 2010 zullen de revue
passeren een ook de financiën over het
afgelopen jaar en de begroting voor komend
jaar zullen aan bod komen. Met betrekking tot
de financiën moeten we helaas nog steeds
concluderen dat het gebrek aan financiële
middelen ons sterk beperkt in de
mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal
toestellen c.q. de vervanging ervan. De
herinrichting van de locatie Ganzestraat heeft
nog steeds onze prioriteit, maar dat gaat door
gebrek aan middelen langzamer dan we
hadden gehoopt. Dat betekent daarnaast ook
dat op de andere locaties op dit moment
alleen geïnvesteerd wordt in onderhoud en
noodzakelijke vervanging. Nieuwe toestellen
kunnen we ons helaas niet veroorloven.
Extra inkomsten uit contributies en
sponsoring zijn daarom erg welkom. Kent u
daarom nog mensen die nog geen lid zijn van
onze vereniging of die ons wellicht willen
sponsoren, geeft u dit dan aan ons door, dan
zullen we hen benaderen. Alvast dank voor
uw medewerking.
De opzet van de ledenvergadering wordt iets
anders dan voorgaande jaren.
We huren daar altijd een zaal voor in de
Stenge. Gezien de lage opkomst is die zaal
altijd te groot, wat onnodige kosten met zich
mee brengt.

Daarom willen we dit jaar vooraf weten wie
er komt, zodat we de zaalkeuze daar op af
kunnen stemmen. We nodigen u van harte uit
voor onze algemene ledenvergadering op 19
mei a.s.. U kunt zich per e-mail aanmelden tot
en met maandag 16 mei via het adres in het
hoofd van deze nieuwsbrief.
De straatspeeldag, door Theo.
Het doel van deze dag is om kinderen buiten
op straat te laten spelen. Op deze dag wordt er
ergens een straat afgezet. Dit jaar is dit het
stukje Hoefbladstraat, vanaf het Danielswegje
tot aan de Sleutelbloemstraat. De hele middag
kunnen de kinderen dan op straat spelen. We
zetten een spelletjes route uit en er komt een
paardje waar je op kunt rijden.
Via de gemeente worden de scholen benaderd
om hier medewerking aan te geven. De
coördinator brede school wil hier een
buitenschoolse activiteit van maken omdat wij
als Heinkenszand de enigste kern binnen de
gemeente Borsele zijn die dit organiseert.

Ook ouders worden gevraagd om te helpen bij
de spelletjes. Bij deze de oproep hiervoor.
Svp aanmelden bij fredianalucas@zeelandnet.nl
Bemannen van een kraampje, EHBO,
spelletje begeleiden enz enz. alles is welkom.
De dag wordt feestelijk geopend door
wethouder Mevr. Miermans.

Wij hopen dat u weer veel leesplezier heeft
gehad aan deze nieuwsbrief en dat u met
eventueele vragen, opmerkingen naar ons
terugkomt.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
Onze eigen website:
www.tzandkasteel.nl
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**
Datum:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
M/V**
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
 Fa de Feijter rental, diverse graaf en bestratingswerk
 Peter Tramper, Klussenbedrijf P. Tramper Driewegen
 De vrijwilligers

Hier had uw advertentie kunnen staan.
Interesse, neem contact op met ons secretariaat en vraag
onze sponsormap aan.

