
Jaarverslag speelveldcommissie “de Zandenhof” 2014 
 
Ons bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: 
Toos Uenk                           gesprekleider en secretaris 
Ineke Beekhuis                   penningmeester 
Henk Beekhuis                   lid 
Reinier Dooyeweerd         lid 
 
Bij de bestuursverkiezing van 2014 werd aftredend lid Henk Beekhuis herkozen. 
Harry van Essen stelde zich niet meer herkiesbaar. Hij wordt voor zijn diensten bedankt. 
Bij de bestuursverkiezing van 2015 zijn aftredend en herkiesbaar Ineke Beekhuis  
en Reinier Dooyeweerd. 
 
Jantje Beton 
In de week van 10 t/m 15 februari 2014 de collecte gehouden en deze heeft 596,84 euro opgebracht 
waarvan de helft voor de speelveldcommissie is en deze zal gebruiken voor onderhoud van de 
speeltoestellen. De commissie bedankt alle gevers voor hun bijdrage en de collectanten voor hun 
jarenlange inzet. Voor ons was dit de laatste collecte , kinderboerderij ’t Beestenboeltje 
neemt het van ons over. Veel succes gewenst. 
 
Geraniumactie 
Half april bestellijst voor geraniumverkoop huis aan huis verspreid 
Op vrijdag 9 mei de geraniums thuis bezorgd. 
De actie heeft 405,= euro  opgebracht en wordt jaarlijks op deze manier gehouden. 
De geraniums komen van kwekerij de Ruiter. 
 
De gemeente en een keuring instantie keuren elk jaar de speeltoestellen en alles was goed. 
 
Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
 
De gemeente heeft onder twee speeltoestellen de boomschors vervangen door zand. 
 
De school heeft op de asfaltbaan 2 kleine doeltjes neergezet zodat de kinderen daar kunnen 
voetballen, want op het veld staat vaak water. 
 
Activiteiten in 2015 
Tijdelijk van 5 januari – 2 februari is er een Pannaveldje van 6x4 meter op het asfalt geplaatst, er zal 
een competitie gespeeld gaan worden. Er doen nog 3 dorpen te weten Wilp, Klarenbeek en Twello 
aan mee en op 29 april zal de finale gespeeld gaan worden in Twello. 
 
13 t/19 april bestellijst geraniumverkoop huis aan huis verspreiden 
8 en 9 mei de geraniums thuis bezorgen 
 
         Toos Uenk 


