
 

 
Informatieblad maart 2020 van Buurtvereniging “Ons Nootje” te Othene 

 
Beste leden, 
 
Dit jaar bestaat de speeltuin op Othene 50 jaar. We hadden uiteraard wat feestelijkheden op het 
programma staan, maar met de corona crisis plannen we voorlopig niets. Op het moment is de 
speeltuin nog gesloten.  
Wel hebben we een nieuwtje eind april of begin mei word de lang beloofde draak geplaatst.  
Hij is wel een maatje groter dan eerst de bedoeling was. Verder zeg ik er niets over  
          
Contributie 2020 
Contributie is  € 20,00 per gezin per kalenderjaar en dient voor 30 maart betaald te zijn. 
U kunt de contributie overmaken naar Rabobank, IBAN NL85.RABO.0362.3198 12 , t.n.v. 
Buurtvereniging “Ons Nootje”, onder vermelding van uw naam en adres, het contributie jaartal en 
voor de digitale babbelnoot uw e-mail adres.  
Speeltuin “Ons Nootje”  is gratis voor leden van de buurtvereniging 
Niet leden betalen € 2,00 entree voor de speeltuin per dag per kind. Nemen leden vriendjes of 
vriendinnetjes mee die geen lid zijn betalen deze € 1,00 per kind per dag. 
Iedere bezoeker van de speeltuin dient zich te melden bij het tuinhuis (indien bemand) aan de 
ingang voor leden controle. De kinderen kunnen hier ook hun fietssleutel, portemonnee, gsm e.d. 
in bewaring geven. Ook met verwondingen kunnen zij er terecht voor een pleister of verband.  
 
Vanuit het huisje verkopen wij ook snoep, chips, koffie/thee, limonade en ijs. Het geld dat we 
hiermee verdienen wordt weer gebruikt voor evenementen en het opknappen van de speeltuin. 
Zoals u ziet hebben we dit jaar weer heel wat leuke activiteiten opstaan. 
Wel zouden we het op prijs stellen dat er meer vrijwilligers zich aan zouden melden. 
Dit kan via e-mail onsnootje@xs4all.nl. 
De Babbelnoot kunt u ook terugvinden op onze website www.onsnootje.nl. 
 
We willen u er op wijzen dat we het hele jaar consumptie bonnen verkopen die geldig blijven en 
die men ook in kan leveren zonder dat er evenementen zijn. Ze zijn niet inwisselbaar voor geld en 
zijn alleen te gebruiken voor ijs, snoep, chips en drinken. 
 
Voor alle evenementen zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers met leuke ideeën of gewoon om te 
helpen met het begeleiden van spelletjes. Lijkt het u leuk ? mail dan naar  onsnootje@xs4all.nl 

 
Bestuur. 
Richard Scheele is gestopt in het bestuur. Als bestuurslid komt er toch wel veel werk bij kijken en 
aangezien hij andere bezigheden had was het niet te combineren. We danken Richard hartelijk 
voor zijn inzet. 
Desteny Hulscher is voor Richard in de plaats gekomen. Desteny was al vaste vrijwilliger en loopt 
eigenlijk van kinds af aan al mee met alle bezigheden. Ook haar man Joshua is altijd van de partij 
met evenementen en werkzaamheden in de speeltuin.  

http://www.onsnootje.nl/


 
 
 
 
Wat doen wij met uw gegevens ? 
We bewaren enkel uw naam, adres en e-mail adres om  te controleren of u lid bent en om de 
babbelnoot te versturen. Deze gegevens worden bewaard op een laptop die niet op internet is 
aangesloten en enkel  gebruikt word om de ledenlijsten bij te houden en uit te printen. Wel staan 
de e-mail adressen op een pc  om de Babbelnoot te versturen deze word beveiligd door  
F-secure. Alleen Desteny van den Berge, De Penningmeester Jac Oppenneer, Corrie van den 
Berge en Wim van den Berge kunnen deze lijsten inzien voor ledencontrole. Wij geven nooit 
gegevens door aan derden. 

 
 

Website 
Er word hard gewerkt aan een nieuwe website. Steven Vinke heeft dit op zich genomen, samen 
met Desteny bekijkt hij wat er op de site nodig is. Het adres blijft gewoon www.onsnootje.nl. 
We hopen dat hij binnenkort voor iedereen in te zien is zodat wij u via de website op de hoogte 
kunnen houden van de stand van zaken.  
Zeker nu we niet weten wanneer we de poort weer mogen openen. 
 

Activiteiten 2020 
Activiteiten met een * zijn alleen voor leden van de Buurtvereniging. (men is pas lid als de 

contributie 2020 betaald is) 
paaseieren zoeken* 
vervalt 
 
27 april Koningsdag 
Vervalt 
 
Zomervakantie  

 
OpeningstijdenTijdens de zomervakantie vanaf 13.00 uur t/m 20.00 uur 

 
Voor de zomervakantie weten we niet of er al iets te plannen valt, dus kunnen we hier eigenlijk 
weinig over vermelden. Indien het mogelijk is en toegestaan, zullen we de zwembaden weer 
opzetten. 
 
Speeltuindag 
 
Speelweek 
 
Halloween 
 
Sint Nicolaas 

 
Alle planningen staan even stil i.v.m. het Corona virus, dus valt ook over de bovenstaande 
evenementen weinig te melden. 

 
We hopen in ieder geval dat we na de coronacrisis weer iedereen gezond en wel in de speeltuin te 
mogen ontvangen dat is het belangrijkste “veiligheid en gezondheid”. 

 
Groetjes namens het bestuur 

 

 

http://www.onsnootje.nl/


 

 

Sponsors van Buurtvereniging “Ons Nootje” zijn: 
Onze hoofdsponsor is Dethon groen, ze zorgen dat elke week het toilet netjes verschoond 

word en het maaien in de speeltuin word door de gemeente uitbesteed aan Dethon groen en 

het ziet er altijd keurig netjes uit. 

 

NAAM  SPONSOR ADRES/WEBSITE POSTCODE+PLAATS 

Dethon Groen F.J. Haarmanweg 33 4538 AN Terneuzen 

Stevens interieur Verlengde van 

Steenbergenlaan 5 

4534 BB Terneuzen 

Laveto  Full service internetbureau Axelsestraat 2A 

www.laveto.nl 

4537 AJ Terneuzen 

Geus Uw Makelaar www.geus-makelaar.nl 

info@geus-makelaar.nl 

 Terneuzen 

Echo Audio Terneuzen Oude Zeedijk 31 4571 PP Axel 

Melvin financiële diensten Roerstraat 54 4534 GM Terneuzen 

Flexibility Zuid West  Nederland Stadhuisplein 3 4531 GZ Terneuzen 

Cappendijk Auto’s  

Toyota en Volvo dealer 

F.J. Haarmanweg 58 4538 AS Terneuzen 

Rabobank Zeeuws Vlaanderen Herengracht 1 4531GM Terneuzen 

Bakker Dees Kokkeldreef 4 4533 DD Terneuzen 

Kapsalon Iduna Platschelp 15 4533 DH Terneuzen 

UK-Paint schilderwerken        Tel +32 488 3727 12 

info@uk-paint.be 

www.uk-pain.be 

De Blauwe  Paddestoel Oudemansdijk 3 4515 RM IJzendijke 

    

    

 
 

Bedrijven die ook geïnteresseerd zijn om de Buurtvereniging te sponsoren kunnen een 

mailtje sturen naar onsnootje@xs4all.nl 

De sponsor gelden worden gebruikt voor het onderhoud en vernieuwing van de 

speeltuin(rekken) en het organiseren van evenementen. 
 

 

 

KvK Zeeland, dossiernr.: 40303121 

Rabobank Terneuzen/Sas van Gent  IBAN: NL85.RABO.0362.3198 12 T.g.v. Buurtvereniging “Ons Nootje” 

 

 


