
        

Terug van weggeweest… De spelletjesmiddag in de speeltuin! 

Het was een paar jaar geleden dat de spelletjesmiddag had plaatsgevonden in Beesd en daarom 
vonden wij het dit jaar de hoogste tijd om deze middag terug te laten komen.  
Het is dit jaar bovendien reden voor een feestje, want Stichting Speeltuin Beesd bestaat 25 jaar! 
 
Woensdag 14 juni was het zover. Met prachtig weer en 70 enthousiaste kinderen was het een 
gezellige drukte in de speeltuin.  
Waar voorheen de spelletjesdag werd georganiseerd voor kinderen van de basisscholen uit Beesd, 
waren dit jaar de kinderen tot 4 jaar ook van harte welkom. En daar was goed gehoor aan gegeven! 

De kinderen waren in drie leeftijdscategorieën verdeeld; 0 t/m 3, 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 10 jaar.  
Om het voor ieder kind interessant en uitdagend te laten zijn,  hadden we voor elk categorie andere 
spelletjes bedacht. Denk aan een estafette, een mega bal om op te klimmen, touwtrekken, 
blikgooien, bellenblazen en koekhappen.  

Dankzij de hulp van vele vaders, moeders en omwonenden konden wij de kinderen een leuke middag 
laten beleven. Hartelijk dank voor jullie hulp! 
Wij willen ook heel graag de sponsoren van deze dag bedanken; Wakkermans Audio-Video, Van der 
Gun marktkramen, Cor van Weenen A.G.F., MCD, Kinderopvang Kaka en Autobedrijf Schaap.   
En laten we niet de mooie donatie van de twee kerken uit Beesd vergeten. Tijdens de tentviering 
tijdens de Oranjefeesten werd er een collecte opgehaald. Dit bedrag is geschonken aan Stichting 
Speeltuin Beesd voor de spelletjesmiddag. Heel erg bedankt! 
 
Wat doet Stichting Speeltuin Beesd? 
De stichting onderhoudt en vernieuwt vier speeltuinen in Beesd.  
Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten voor kinderen van 1-12 jaar. 
De speeltuinen bevinden zich in Beesd aan de Groenzoom, Pietje Baltusstraat, Wethouder Klerkstraat 
en het Lage Huis. 
Om de speeltuinen te kunnen onderhouden én vernieuwen kunnen wij gelukkig rekenen op veel 
inwoners, donateurs en sponsoren in Beesd. Er zijn klusavonden per speeltuin, er wordt geïnvesteerd 
in nieuwe speeltoestellen en de kinderen kunnen naar de speeltuin komen voor activiteiten.  

Wilt u donateur worden?  
Om de speeltuinen goed te kunnen onderhouden en vernieuwen is er geld nodig. Draagt u de 
speeltuinen een warm hart toe? Dan willen wij u vragen om donateur te worden.  
Voor €10 per jaar helpt u ons enorm.  
Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u terecht op www.speeltuinbeesd.nl of via 
info@speeltuinbeesd.nl.   
 
Volgend jaar organiseren wij weer een spelletjesdag. Houd onze Facebook pagina of onze website in 
de gaten voor meer informatie.  


