
   

 

 
                                                          Clubgebouw “De Veldschoppe” 

Gebr. Ketteringstraat 15 
      7131NM Lichtenvoorde 

   Tel:  06 - 30690868 

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Beheerster: Annie Ligtlee   Tel: 373933 
 

 www.kindervreugdlichtenvoorde.nl 

Info bulletin mei  t/m  september 2015 
 

Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 
 

Gezinsfietstocht donderdag 14 mei start tussen 10.00 - 11:00 

Avondvierdaagse woensdag 17 t/m zaterdag 20 juni 
opgaaf 20 mei tussen  
14.30 - 15.30 

Seniorenmiddagen dinsdagmiddag (zie data) aanvang 14.00 

Vrijwilligersfeest zondag 27 september 14.00 – 18.00 

 
 

                 Gezellige fietstocht voor het 

hele gezin  
 

                                  We krijgen elk jaar weer positieve reacties op de prachtige fietsroute  
                                       dus ook dit jaar zijn jullie allemaal weer van harte welkom op 
 

Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 
Start tussen 10.00 en 11.00 uur 

 

Er is een mooie kindvriendelijke fietspuzzeltocht gemaakt door de prachtige omgeving.  
De route is ongeveer ± 20 km /2 uur. 
 
Na afloop is er gelegenheid om te spelen in de speeltuin en 
nog even gezellig wat te drinken en te eten. (einde 15.00 uur)  
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene mee. 
 
Let op:  Tijdens de fietstocht dient u zelf voor iets te drinken/eten  
             te zorgen. 
 
 

 
 

Seniorenmiddag 
 

Dinsdagmiddag om de week. Aanvang 14.00 uur. In de Veldschoppe. 
Inlichtingen bij Mw. Rita Lansink Tel. 373580 
Data:  5, 19 mei  - 2, 16, 30 juni (laatste kaartmiddag van het seizoen)           
          (Start van het nieuwe seizoen is 22 september) 
 

 
 



 

 

 

 
               Openingstijden speeltuin : 

 
                 Maandag t/m vrijdag   : 14:15  tot 17:00 uur  
                Zaterdag      : 14:00  tot 16:00 uur 

  
 
 
  Schoolvakanties :  
  In de schoolvakanties is de speeltuin  
  geopend op bovengenoemde tijden. 
  
 

 Sleutelplan :   
 Buiten de openingstijden om, is het ook mogelijk 
 om gebruik te maken van de speeltuin. 
 
 Hiervoor bestaat het “sleutelplan”. 
 
 Meer informatie hierover is verderop in deze info  
 te lezen. 

                                   
 
 Veel speelplezier !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen / bent u verhuisd ? Helpt u onze ledenadministratie !  
Geef uw verhuizing zo spoedig mogelijk door aan het secretariaat, zodat 
u ook op uw nieuwe adres de info van de speeltuin blijft ontvangen. 
( mail : secretariaat@kindervreugdlichtenvoorde.nl ) 

 

 

VRIJWILLIGERSFEEST 2015 
 

Zoals vele verenigingen, kan ook de speeltuin niet zonder de hulp van vele vrijwilligers bij de 
diverse activiteiten, zoals de hulp bij de knutselmiddagen, de workshops, de 
avondvierdaagse, seniorenmiddagen, oppassen in de speeltuin, klussen in de speeltuin etc.  
 
Het vrijwilligersfeest is een bedankje voor iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft  
ingezet voor de speeltuin. 
Ook partners en kinderen zijn van harte welkom! 
Het is nog ver weg, maar noteert u het al vast in uw agenda, op uw kalender. 
Het vrijwilligersfeest van speeltuin Kindervreugd staat gepland op:  
 

Zondagmiddag 27 september 2015 van 14.00 - 18.00 uur. 
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Sleutelplan speeltuinvereniging “Kindervreugd”  
 

 

Wanneer je gebruik wilt maken van het sleutelplan,  
kan de sleutel opgehaald worden bij een van hieronder genoemde adressen.  
Na afloop moet de sleutel naar hetzelfde adres terug. 
 
Het voordeel van het sleutelplan is dat leden altijd toegang hebben tot de speeltuin,  
ook wanneer er geen vaste toezichthouder is.  
Als er andere kinderen komen spelen, bent u ook voor hen verantwoordelijk. 
 
Profiteer van onze mooie speeltuin, dus als je zin hebt om te gaan, wellicht met vrienden, 
ook buiten de reguliere openingstijden, dan kan dat. 
 
Aan het sleutelplan zijn spelregels verbonden.  
Zo moet er altijd een volwassen persoon toezicht houden, je moet het logboek invullen en de 
speeltuin moet voor zonsondergang dicht !!! 
Veiligheid is van het grootste belang en overlast voor de buurt moet altijd voorkomen 
worden.  
 
 

 

Geniet van onze speeltuin en profiteer van ’t sleutelplan ! 
 

 

 

 

 

 

 

Annie Ligtlee                                                                             Jacques Janssen 
     Broekboomstraat 42-05                                                                 Jacob catsstraat 66 

 
Ivan Oonk                                                                                Anne te Woerd 

Potgieterstraat 28                                                                       Vragenderweg 18 
 

Ingrid Ressing                                                                            Suzan Teunissen 
Aaltenseweg 54                                                                         Potgieterstraat 18 

 

Hallo jongens en meisjes, ouders, 
verzorgers, opa’s en oma’s, 

 
Als je wilt spelen en de poort is gesloten, 

dan is dat geen probleem. 
 

Daarvoor heeft onze speeltuinvereniging 
het sleutelplan. 

Adressen sleutelplan Speeltuin Kindervreugd 



 

 

 

 

          Spelregels sleutelplan 
 
            speeltuinvereniging “Kindervreugd” 

 

 

1. In onze speeltuin moet altijd toezicht zijn door een volwassen lid van de 
speeltuinvereniging.  

2. De sleutelbeheerder (SB) mag de sleutel dus niet afgeven aan een kind.  

3. De ouder/volwassen begeleider, die de sleutel bij de SB haalt en de poort opent, is 
daarmee op dat moment de verantwoordelijke toezichthouder (VT).  

4. Bij het ophalen van de sleutel wordt de naam van de VT en de datum genoteerd. Bij 
het overhandigen van de sleutel moet gecheckt worden of de VT op de hoogte is van 
de spelregels. 

5. EHBO spullen, telefoon en logboek liggen in het toezichthouderhuisje.  

6. De VT is er ook verantwoordelijk voor, dat de speeltuin bij vertrek wordt afgesloten, 
voor sluiting controleert op het vertrek van alle kinderen, de gebruikte spullen netjes 
zijn opgeruimd, de toiletten schoon zijn en het logboek ingevuld.  

7. Na sluiten van de poort moet de sleutel direct teruggebracht worden naar de SB.  

8. Wanneer de VT naar huis wil, mag de sleutel en daarmee de verantwoordelijkheid 
worden overgedragen aan een andere ouder/volwassen begeleider, waarbij wel 
duidelijk moet worden gecheckt of die andere ouder/volwassen begeleider van de 
spelregels op de hoogte is. Ook moet dit in het logboek genoteerd worden.  

9. De SB hoeft natuurlijk niet altijd thuis te zijn/te blijven. Als de SB niet thuis is, kan de 
sleutel bij een andere SB worden opgehaald. Daartoe krijgen alle leden een lijst met 
de beschikbare SB adressen. Deze lijst hangt ook bij de poort van de speeltuin.  

10. De speeltuin moet voor zonsondergang gesloten worden. De VT moet vooral letten 
op het voorkomen van overlast voor de buurt.  

11. Binnen het sleutelplan is de “Veldschoppe” niet beschikbaar: deze blijft gesloten.  

12. De VT is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Bij regen worden 
sommige toestellen gevaarlijk, dus bij regen in principe niet de verantwoordelijkheid 
nemen om de speeltuin te openen.  

 

Veel plezier en bedankt voor je medewerking !!! 

 



 
 

Avondvierdaagse 2015 
 

 

 
 

17-18-19-20 juni 2015 
 
 
Ook dit jaar kunnen leden van de speeltuin weer meelopen met de avondvierdaagse. 
 
We lopen met de Minioren. Dat wil zeggen, kinderen vanaf 4 jaar t/m 7-8 jaar. 
Je wandelt elke avond vijf kilometer en hebt pauze in de speeltuinen van Lichtenvoorde. 
 

Opgeven kan op woensdag 20 mei in de speeltuin, 
van 14.30 – 15.30 uur. 

 

LET OP : dit is tevens de uiterste aanmelddatum !!! 
 

Dus, lever op 20 mei het opgavestrookje in.  
De kosten zijn € 5,00 per persoon, te betalen bij opgave. 

 
Als aanmelden op deze dag niet mogelijk is, dient u er voor te zorgen dat de opgavestrook 
samen met € 5,00 pp in gesloten enveloppe, vóór zondag 17 mei is ingeleverd bij:  
Anne te Woerd, Vragenderweg 18, 7131 NV  Lichtenvoorde of  
Suzan Teunissen, Potgieterstraat 18, 7131 NK Lichtenvoorde 
 
Informatie: Anne te Woerd Tel. 373013 of Suzan Teunissen Tel: 376179 
 

OEFENEN AVONDVIERDAAGSE 
  

woensdagmiddag 27 mei en 10 juni om 14.30 uur in de speeltuin en op 
vrijdagmiddag 5 juni om 14.30 uur in de speeltuin. 

 
Als je een keer niet kunt oefenen s.v.p. afmelden bij de leiding !! 
Er is bewust voor gekozen om 3 keer te oefenen en op 2 verschillende dagen zodat de 
kinderen en leiding in een groep elkaar (beter) kunnen leren kennen en iedereen zijn/haar 
plekje weet. 
(Daarom verwachten we ook dat de kinderen minimaal 1 keer komen oefenen !!). 
 
 

HULP LEIDING / PAUZE / SCHOONMAAK 
 

Als u één of meerdere avonden mee wilt lopen als begeleiding of de koffie/thee en ranja wilt 
verzorgen op de pauzeplaats kunt u dat op het strookje aangeven. 
Dus vaders en moeders, meldt u aan !! 
 
Opgeven als begeleiding betekent niet dat het zeker is dat u mee kunt lopen!!! 
U wordt hierover gebeld of krijgt bericht per mail. 
Wanneer u als begeleiding meeloopt, is het de bedoeling dat u ook aanwezig bent op de 
middagen wanneer er geoefend wordt !! 
 

Tevens zijn we op zoek naar mensen die op de zaterdagmiddag (20 juni) na afloop  
even in de speeltuin/Veldschoppe willen helpen met het opruimen, schoonmaken. 
 

 



 

 

Avondvierdaagse 2015 
 

 

 

--------------------Opgavestrook avondvierdaagse-------------------------------------- 

 

 

Achternaam:------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Adres:-------------------------------------------------------Telefoon:-------------------------- 

 

 

Mobielnr. (waarop we u tijdens de A4daagse kunnen bereiken):----------------------------- 

 

 

Voornaam:--------------------------Leeftijd:--------groep basisschool--------kledingmaat---- 
 

Voornaam:--------------------------Leeftijd:--------groep basisschool--------kledingmaat---- 
 

Voornaam:--------------------------Leeftijd:--------groep basisschool--------kledingmaat---- 
 

Voornaam:--------------------------Leeftijd:--------groep basisschool--------kledingmaat---- 
 

 

Meelopen als begeleiding/verzorging pauzeplaats: 
Als u één of meerdere avonden mee wilt lopen als begeleiding of de koffie/thee  en ranja wilt 
verzorgen op de pauzeplaats kunt u dat hierbij aangeven.  
 
Opgeven als begeleiding betekent niet dat het zeker is dat u mee kunt lopen!!  
U wordt hierover gebeld/gemaild. 
 

 

Als u op de zaterdagmiddag (20 juni) na afloop even in de speeltuin/Veldschoppe wilt helpen 
met het opruimen en schoonmaken, kunt u dat hieronder ook aangeven. 
 

 

Naam:………………………..........……………….……………………………….Tel:……………………………………. 

 

E-mail : ............................................................................................................ 
 

 

O  Wil meelopen als begeleiding, op ...................................................................... 

    (aangeven welke avonden e/o de zaterdag) 
      kledingmaat............... 

 

 

O  Wil de pauzeplaats verzorgen, op...................................................................... 

    (aangeven welke avonden e/o de zaterdag)  
     Ik heb ja/nee een auto             kledingmaat............... 
 

 

O  Wil op zaterdagmiddag 20 juni na afloop helpen met het opruimen/schoonmaken  
     in de speeltuin/Veldschoppe. 

 


