Elke maand geeft de Nivo een bloemetje weg aan personen die zich belangeloos inzetten voor anderen en
verdienstelijk zijn voor de gemeenschap. De lezers kunnen dit “Bloemetje voor…” aanmelden bij de
Nivo. Door Cynthia Schokker werd
de redactie benaderd om eens het
bestuur van Speeltuin “De Speelderij” in de bloemetjes te zetten. De
speeltuin bestaat nu 10 jaar en er is
in de afgelopen jaren veel vrijwilligerswerk verzet om deze geweldige
voorziening voor de kinderen draaiende te houden en steeds weer uit te
breiden en vernieuwen.

Blijk van waardering voor speeltuinbestuur

Eerste vergadering
Woensdagavond vond in de Warandazaal
van de Jozef de eerste vergadering van
het nieuwe seizoen plaats met het bestuur
en de vrijwilligers. Vóór voorzitter Hans
Schoorl de vergadering kon openen, nam
Cynthia Schokker het woord om te vertellen dat de vijf bestuursleden Klaas Mossel, Gré Nuyens, Ria Uitentuis, Hans
Schoorl en Jacco Tuyp een bos bloemen
namens de Nivo kregen aangeboden. En
dit gebeurde onder applaus van de aanwezige vrijwilligers. “Jullie verzetten zoveel
werk voor de speeltuin, en dat al 10 jaar
lang. Daarom verdienen jullie het van
harte dat er een bos bloemen aangeboden
wordt”, vertelde Cynthia.
In de rubriek “Vrijwilliger in het Zonnetje” zijn in de afgelopen 4 jaar al enkele
vrijwilligers van de speeltuin in de bloemetjes gezet, maar geen van de bestuursleden. “Die verdienen het, want op hen
draait de speeltuin”, vertelde Hans
Schoorl, die zelf zo steeds de boot afhield
om eens in het zonnetje gezet te worden.
De bloemengeste konden de bestuursleden best waarderen. Hierna ging de eerste vergadering van dit jaar van start om
de puntjes op de “i” te zetten voor het komende speeltuinseizoen. Dat speeltuin
“De Speelderij” in een grote behoefte

Het bestuur van Speeltuin “De Speelderij” welverdiend in de bloemetjes gezet, v.l.n.r.
Ria Uitentuis, Gré Nuyens, Klaas Mossel, Jacco Tuyp en Hans Schoorl.
voorziet blijkt wel uit het feit dat er vorig
jaar 1322 gezinnen een abonnement hadden op de speeltuin en deze door meer dan
1.300 losse bezoekers bezocht is. En dat
terwijl het toch een zeer regenachtige zomer was.
Om alles organisatorisch en beleidsmatig
in goede banen te leiden, verzet het bestuur veel werk en doet dat op voortref-

felijke wijze. Het “Bloemetje voor…” is
hen dan ook van harte gegund. Nog een
paar weken en de speeltuin gaat weer
open in het nieuwe seizoen. Dan kunnen
de vele kinderen zich er weer naar hartenlust in vermaken met verschillende
nieuwe speelattracties. Daar zorgen de
vrijwilligers van “De Speelderij” voor.

