
Jeu de boules banen Grote Loef 
Malden 4 november 2022 

Beste wijkbewoners, 

 

Inmiddels is de speeltuin aan de Grote Loef opnieuw 

ingericht. Het natuurlijk spelen met speeltoestellen die 

voor het grootste gedeelte bestaan uit houten onderdelen 

heeft de belangstelling van veel kinderen uit de wijdere 

omtrek. Voor de wat grotere kinderen en ouderen is de 

tafeltennistafel vernieuwd en voorzien van de juiste 

maten. 

 

Oude situatie speeltuintje 

Gisteren hadden wij een onderhoud met de wethouder, Pepijn Baneke, over de 

onderhoudstoestand  van de twee jeu de boules banen. Deze zijn onbespeelbaar 

geworden wegens de foutieve opbouw uit rond 2003, waardoor het onderhoud 

steeds moeilijker werd. Er is momenteel geen budget gereserveerd voor het vernieuwen van de banen. De 

gemeente gaat ervan uit dat de bewoners onderling het onderhoud verzorgen. Er zijn geen uitgaven nodig 

voor het onderhoud, waarom dan geen budget voor het herstel?  

Nu het speeltuintje gerenoveerd is en er prachtig uit 

ziet, is het aanzicht van de jeu de boules banen 

beneden alle peil. Wethouder Baneke stelt dat het 

onderhoud blijvend voor de omwonenden is. Wij 

stellen voor om een groepje samen te stellen dat zo 

nu en dan het onderhoud kan doen en ook regelmatig 

toernooitjes speelt.  

 

De wethouder heeft op zijn beurt beloofd dat hij zich 

zal inspannen om de banen te renoveren op 

deskundige manier. Hierdoor zal het onderhoud niet 

veel tijd meer in beslag nemen. Hoe meer zielen hoe 

meer vreugd. 

U kunt zich aanmelden bij ondergetekenden met de antwoordstrook of per email bij het wijkplatvorm. Wij 

verzamelen de reacties tot 20 november en nemen dan weer contact op met Pepijn Baneke met het resultaat. 

Wordt vervolgd,  

Petra Thijssen, e-mailadres: secretaris@wijkplatvormhoogenhof  Grote Loef 75 

Ruud Payens, e-mailadres: ruudpayens@hotmail.com  Grote Loef 73 

 

Antwoordstrook 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderhoud jeu de boules banen Grote Loef. Ik/wij ben/zijn wel/niet geïnteresseerd in nette jeu de boules 

banen en wil/willen wel/niet deelnemen aan het petanque spel en het gemeenschappelijke onderhoud van 

de banen.  

Naam ………………………………….. e-mailadres……………………..telefoonnummer……………….. 

mailto:ruudpayens@hotmail.com

