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André  

Voorwoord van de voorzitter 
Ridders, jonkheren, jonkvrouwen, beschermheren en - vrouwen van ’t Zandkasteel. 
We hebben het speeltuinjaar 2013 weer afgesloten. Daarom willen wij jullie met uw kinderen 
hartelijk danken voor het spelen in onze speeltuinen. Het weer wordt langzaam kouder en Kerstmis 
is al weer achter de rug. Als ik op de fiets langs de speeltuinen rij, zie ik dat er door de kinderen 
lekker wordt gespeeld. Het blijft een genot om de kinderen te zien spelen op de klimtoestellen, 
schommels, enz.. 
 
Vuurwerk 
Het is onlangs weer Oud en Nieuw geweest. Wij als speeltuinvereniging hebben weinig tot geen 
last van het vuurwerk gehad in de speeltuinen. Het was een rustige jaarwisseling. 
 
Hondenpoep 
Wij komen 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, die pas door de gemeente Borsele zijn toegestuurd. Zo 
houden we de speelomgeving voor alle kinderen schoon. 
 
Nieuwsbrief 
Als bestuur hebben wij besloten om de nieuwsbrief 2 keer per jaar te publiceren. 
Deze verschijnen dan in het voor- en najaar. Helaas is het ons niet gelukt om de laatste nieuwsbrief van 
2013 voor u klaar te maken en te versturen. 
Mocht u zelf een idee hebben om in de nieuwsbrief te zetten, dan mag u deze gerust aan ons 
doorgeven. 
 
Agenda: 
 
Binnenkort worden er een aantal kluszaterdagen ingepland. Wij willen graag uw medewerking vragen 
om ons te helpen met het onderhouden van de speeltuinen.  
 
Survivalrun woensdagmiddag 26 maart 2014 
 
Op woensdagmiddag 26 maart 2014 van 14:00 – 16:00 uur wordt er een survivalrun gehouden in het 
Van Cittersbos te Heinkenszand. 
Voor de kinderen wordt er een parcours uitgezet. Graag willen wij de scholen uitnodigen om hierbij 
aanwezig te zijn. Daar volgt nog meer informatie over. Hou onze website en Facebook in de gaten. 
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Open Dag 23 april 2014 
 
Op woensdag 23 april 2014 organiseren wij weer onze jaarlijkse open dag. Omdat het vorige 
jaar een groot succes was, willen wij de open dag op dezelfde wijze voortzetten. 
Op deze dag wordt ook de nieuwe naam van de speeltuin aan de Ganzestraat bekend  
gemaakt. Daar volgt nog meer informatie over. 
 
Vrijwilligers gevraagd 
 
Voor onze bovenstaande activiteiten zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Graag nodigen wij u 
uit om de survivalrun en de open dag weer tot een succes te maken. 
Heeft u belangstelling om op één van deze dagen te helpen dan horen wij het graag. 
U kunt ons mailen of bellen: info@tzandkasteel.nl of 0113-567169 of 06-53558590. 
 
Prijsvraag 
 
Als bestuur van de speeltuinvereniging lijkt het ons leuk dat de kinderen van de scholen en 
het dorp een tekening gaan maken met wat zij als speeltoestel het leukste vinden. De 
tekeningen kunnen op de scholen worden verzameld en bij mij: Oosterguitestraat 19 te 
Heinkenszand, worden ingeleverd. 
Graag voor 31 januari 2014 de tekeningen inleveren. Voor de mooiste inzending wordt een 
leuke prijs verloot. 

 
 
 

Wij als bestuur willen iedereen veel geluk, liefde en 
speelplezier in 2014 toewensen. 
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                                  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 2014 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 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
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: 
- Bootcamp Zeeland 
- Peter Tramper, Tramper klusverhuur Driewegen 
- De vrijwilligers 
- De Nood technisch onderhoud. Maak van de Nood een deugd. 
- Plaatselijke winkeliers (voor specifieke info zie www.tzandkasteel.nl) 
 

       
 

 
 

 
 
 

 


