midden in beltrum

wat gaan we realiseren?

Voor de Beltrumse jeugd van 1-6 jaar en 6-12 jaar worden
er speeltoestellen gerealiseerd, die uitnodigen tot
ontdekken, samen spelen en de motoriek ontwikkelen.
Verder komen er een uitdagend speelbos en een natuurlijke speelplek voor de kids. Springen, klimmen, klauteren,
zand en water; kortom de ideale speelplek voor kinderen!

Voor ouderen komen er beweegtoestellen, die deels ook door
kinderen gebruikt kunnen worden. De toestellen zijn gericht op
bewegen, het activeren van spieren en het bevorderen van stabiliteit.

Beltrum krijgt een
speel- en beweegpark!

Ons park zou zoveel meer kunnen zijn dan een plek waar men ‘even doorheen loopt’.
Het zou een plek mogen zijn om even te ontspannen, met een vriend of vriendin een
broodje te eten aan een picknicktafel of om juist even lekker actief of sportief bezig te zijn.
Omdat de speeltoestellen in de huidige speeltuin zijn verouderd en aan vervanging toe
zijn en omdat er vanuit de ouderen in Beltrum, waaronder het Hassinkhof, behoefte is om
een plek te hebben waar zij activiteiten kunnen ondernemen en waar ontmoeten en beleven
centraal staat, ontstond een idee:

“ Waarom ontwikkelen we niet een park
voor iedereen van 0 tot 100 jaar?”

Spelen, Ontmoeten, Bewegen en Beleven zijn
de pijlers geworden voor dit 4-generatiepark.
Speeltuin d’n Geetelingshook Beltrum en
Park de Stroet gaan over in Speel- en
Beweegpark De Stroet.
Wij zijn zeer verheugd met de
ontwikkeling en kunnen op deze
manier het gehele jaar een
prachtige speel- en beweeg
omgeving met activiteiten
aanbieden voor jong
en oud!

Er wordt een interactief toestel geïnstalleerd dat door jong en oud
 ebruikt kan worden en waarbij interactie tussen jong en oud gestimuleerd
g
wordt. Spel, actie, reactie muziek en bewegen vormen een mooie combinatie
voor heel veel plezier!
Verder komen er toestellen die inzetbaar zijn voor onder andere fitness,
bootcamp of fysiotherapie. Aan actief bewegen geen gebrek dus!
De pannakooi die nu al in het park te vinden is blijft intact en wordt
geschikt gemaakt om kleine evenementen op te organiseren.
Het is door de verharde ondergrond namelijk een perfect
mini-evenemententerrein.

dieren

Naast de bestaande hertenweide wordt ook een d
 ierenweide en -verblijf met ‘aaibare’ dieren aangelegd. Oud
en jong kunnen daarbij in contact komen met de
dieren via een inloopsluis.

groenzones

Op verzoek van de ouderen- en zorgorganisaties
wordt een aantal bloemperken aangelegd met bloeiende bloemen en grassen. Met als doelstelling dat de
zintuigen geprikkeld worden. Er wordt gezegd ‘alles wordt
minder als je ouder wordt’, maar kleuren, geuren en vlinders
blijven boeien en geven een blij gevoel en kleur aan de dag!

events

Jaarlijks wordt er een activiteitenprogramma opgezet, waarbij alle
doelgroepen in beeld komen. Dit in samenwerking met onder andere
SJB en Zorgcombinatie Marga Klompé. Te denken valt aan:
• Springkussenmiddagen voor de kinderen
• Lasergame activiteit/ graffiti workshop met jongeren vanuit SJB
• Beweeguurtje voor 65+’ers.
• En we hebben nog veel meer leuks in petto…
Ook bedrijven kunnen gebruik maken van de multifunctionele
buitenruimte en er hun voordeel mee doen!

sona interactief
geluidspeeltoestel
bootcamptoestel

dierenverblijf
fietsbankje
voor senioren
speelplek met o.a.
glij- en kabelbaan

bekijk ook de animatiefilm! scan de qr code:
(of ga naar www.parkdestroet.nl)

speelbosje

ZAND- EN
WATERTOESTEL
MET POMP

Wanneer starten we met de aanleg?
Hieronder leest u een aantal steunbetuigingen
van mede initiatiefnemers

Paulusparochie, waaronder ook de geloofsgemeenschap van
“Als
Beltrum valt, ondersteunen we van harte dit initiatief. We hebben

“

er als eigenaar van de ondergrond alle belang bij dat deze plek
een goede bestemming krijgt.
Harry Geverinck, voorzitter van de Beltrumse locatieraad

“

de dieren en geuren en kleuren van de bloemen.

Sandra Veerbeek, regiomanager Stichting Marga Klompé

zien volop kansen om in het nieuwe park straks allerlei activitei“ Wij
ten te organiseren voor de Beltrumse jeugd. Van een buitenspeel-

“

middag voor de jongste inwoners tot lasergamen voor pubers.
Supertof dus!
Maarten te Braak, secretaris SJB

Om dit park te kunnen realiseren is er ruim € 300.000,- nodig. Het grootste gedeelte hiervan
hebben we inmiddels rond. Deze investering realiseren wij door enerzijds subsidies, waarbij de
Leader subsidie van provincie Gelderland cruciaal is. Inmiddels is er ook al een stuk v
 ermogen
opgebouwd wat ingezet kan worden en zijn er belangrijke donaties toegezegd door o.a.
Naoberfonds Beltrum, de Rabobank en diverse andere partijen. Daarnaast starten we een
sponsor- en donateurstraject voor bedrijven en inwoners van Beltrum en omgeving.

Het project is van begin tot eind in de Beltrumse gemeenschap tot stand is gekomen,
met hulp van de Gemeente, onze Parochie, het Bedrijfsleven en Achterhoek Toerisme.
Een mooi voorbeeld van sociaal - coöperatief ondernemerschap anno 2021!

Enthousiast?

Word vriend van Speel- en Beweegpark De Stroet!

“

André Helmers, voorzitter Speeltuin vereniging d’n Geetelingshook

Bij deze folder is een machtigingskaart toegevoegd om vriend te worden. Daarbij wordt
één keer per jaar een door u gekozen bijdrage van uw bankrekening afgeschreven.Scan de QR code om te betalen voor
Donatie Park de Stroet.
Deze machtigingskaart kunt u inleveren bij COÖP of bij Bakker Stroet.
Scan de code met de Camera App op je

“

De Beltrumse speeltuin is al sinds 1963 van grote toegevoegde
waarde voor ons prachtige dorp. Met het nieuwe open speel- en
beweegpark zetten we iets unieks neer waar Beltrum meer dan trots
op mag zijn. Een plek waar vier generaties op een prachtige plek
heerlijk kunnen spelen, ontmoeten, ontdekken, klimmen, klauteren,
chillen, bewegen en samen genieten, dat is Beltrum op z’n best!

één van de initiatiefnemers voor dit 4-generatiepark zien wij
“Als
de mogelijkheden voor een prachtig park ontstaan in Beltrum.

“

Doe mee en kom straks genieten in het fantastische nieuwe park.
Beltrum bruist!
Wilfried Groot Zevert, voorzitter Raad van Overleg

Wij als basisschool de Sterrenboog dragen de ideeën voor Speel- en
“Beweegpark
De Stroet een warm hart toe. Bewegen is belangrijk voor

“

Marie-José Koster, oud-directeur Basisschool de Sterrenboog

Hoe wordt dit unieke project bekostigd?

Een uniek en supermooi project met een duidelijke Wauw factor!
Speel- en Beweegpark De Stroet draagt bij aan vitaliteit, leefbaarheid en geeft
een sociale stimulans voor het dorp én de regio! Wij zijn er trots op en hopen dat
veel mensen van 0-100 jaar er vanaf deze zomer volop van kunnen genieten.
Kortom; Een mooi initiatief om een warm hart toe te dragen!

Wat een mooi park waar jong en oud elkaar ontmoet. Een plek
“
waar onze bewoners kunnen genieten van de spelende jeugd, van

onze leerlingen en het zou super zijn dat zij in hun vrije tijd maar ook
tijdens lessen beweging en bewegend leren gebruik zouden kunnen
maken van dit prachtige park! Het zou fantastisch zijn dat Beltrum
dit park zou kunnen realiseren!

Voor de aanleg van Speel- en Beweegpark De Stroet is een stichting opgericht die het gehele
plan heeft voorbereid. De benodigde vergunningen zijn inmiddels verleend en er zijn aanbeste
dingen geweest voor diverse onderdelen van het park. Een aantal bedrijven en vrijwilligers
staan te trappelen om te starten met de aanleg. De planning is om in april van start te gaan
en we hopen al vóór de zomervakantie 2021 een mooi park op te leveren aan Beltrum!

Wilt u het park daarnaast nog eenmalig
een extra bijdrage geven?

telefoon.

Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee! U kunt uw bijdrage overmaken
op Rabobank: NL32RABO 0327 7196 05, t.n.v. Speel- en Beweegpark De Stroet
en ov.v. donatie De Stroet. U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.
Scan de code met de
De hoogte van uw bijdrage bepaalt u uiteraard zelf!
Camera-App op te telefoon.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=QuJqW

Wat we willen doen met uw bijdrage...

Uw bijdrage gaan we gebruiken voor een deel van de aanleg, maar ook voor
onderhoud van de diverse speel- en beweegtoestellen, de huisvesting en verzorging
van de nieuwe dieren in het park en voor het organiseren van een gevarieerd
activiteitenprogramma voor jong en oud!
Organisator :
Website :
E-mailadres :
Bankrekening :

Speel- en Beweegpark De Stroet Beltrum
www.parkdestroet.nl
info@parkdestroet.nl
Rabobank: NL32RABO 0327 7196 05

KvK nummer : 7082 7036

9u7QwWPlAPc-HPHOg

“Graag ga ik een vriendschap aan met Speel- en Beweegpark de Stroet!

“

vriendschapsformulier

Kies de vriendschap die u met ons wilt aangaan:
(Kruis het vakje aan dat van toepassing is...)

U steunt ons graag!

€ 15,00

Wauw, u draagt ons
een warm hart toe!

€ 25,00

U bepaalt liever zelf.
Dat mag natuurlijk ook!

€ ..........

uw gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Tel.:
Bank / IBAN nummer:
Plaats:
Datum:
Handtekening:
U gaat ermee akkoord dat het door u gekozen bedrag jaarlijks (rond 1 mei)
automatisch wordt afgeschreven van bovenvermeld rekeningnummer.

inleveren formulier

Het formulier kunt u digitaal verzenden naar:
parkdestroet@outlook.com

alvast hartelijk dank
voor uw bijdrage
en tot ziens
in ons prachtige
speel- en beweegpark!

Organisator :
Website :
E-mailadres :
Bankrekening :
KvK nummer :

Speel- en Beweegpark De Stroet Beltrum
www.parkdestroet.nl
parkdestroet@outlook.com
Rabobank: NL32RABO 0327 7196 05
7082 7036

