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De dagen worden weer korter, bladeren kleuren langzaam rood en het wordt bijna 

te koud voor de korte broek... Hoogste tijd voor een Vandatsoortdingen-update!

De laatste maanden voor de zomervakantie stonden voor ons in het teken  

van twee mooie openingen. Park Bredelaar werd 29 mei officieel geopend.  

Een feestelijke dag met groeizaam weer. Het is fijn om te zien dat Park Bredelaar 

zijn uiterlijk, invulling en beheerders heeft gekregen conform ontwerp.

Zo’n anderhalve maand later, 15 juli, was onze waterspeelplaats De Raddraaier  

aan de beurt. Deze ligt achter Landerij De Park, eveneens in Park Lingezegen.  

Na maanden hard werken in het weiland was het zover en konden de kinderen  

De Raddraaier in gebruik nemen... 

Ruimtelijk, grafisch, landschappelijk, illustratief,  
interactief of  vanuit vogelvluchtperspectief.  
Vandatsoortdingen werkt in 5D,  divers en  
kleurrijk, naar een sterk totaalconcept. 
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We werkten ook aan andere projecten. Een grote wandkast is af en misstaat zeker 

niet naast het prachtige uitzicht aan de Benedendorpsweg. Daarnaast hebben 

we voor een advocatenkantoor een huisstijl en website ontworpen en voor de 

Concertzaal een multifunctionele trap. Momenteel werken we aan twee websites 

(voor een theatergezelschap en Omnios, mondzorg voor ouderen) en aan de  

buitenruimte voor het jongerencentrum in Heteren. 

Tijdens de zomervakantie hebben we verder gebouwd aan onze nieuwe werkplek.

We hebben de fundering gemetseld, het houtskelet geplaatst, de pannen gelegd 

en inmiddels is de voorgevel bijna wind- en waterdicht. 

We kunnen niet wachten tot het af is! Een heerlijke studio waar we kunnen  

ontwerpen en werken aan een park, interieur, huisstijl, boek, brochure, website, 

meubelstuk, waterspeelplaats, tentoonstelling en meer van dát soort dingen!

              Park Lingezegen is weer een nieuwe, spannende speelplek rijker:  
             waterspeelplaats ‘Raddraaier’. De waterspeelplaats wordt op vrijdag- 
           middag 15 juli feestelijk geopend. U bent van harte uitgenodigd!

      Centraal in de Raddraaier staat een enorm waterrad van 3,5 meter doorsnede.  
Door samen te werken kunnen kinderen water in het rad pompen en dit water  
allerlei kanten op laten stromen. 

De waterspeelplaats is een initiatief van Park Lingezegen en Waterschap  
Rivierenland. Janny Schokker en Marc Leeflang (Vandatsoortdingen | 5D)  
maakten het ontwerp. Landerij De Park gaat de Raddraaier beheren.

Op vrijdagmiddag 15 juli wordt de Raddraaier geopend door Mathieu Gremmen  
(bestuurder Waterschap Rivierenland en bestuurslid Park Lingezegen), Jan  
Westenbroek (Landerij De Park) en Jan Willem Kamerman (directeur Park  
Lingezegen). Kinderen van BSO De Landerij nemen het waterrad meteen in  
gebruik.

De ontvangst is vanaf 13.00 uur bij Landerij De Park, De Park 12, Elst.  
Om 13.15 uur vindt de openingshandeling plaats.
We zien u graag op 15 juli!

Met vriendelijke groet,
mede namens Waterschap Rivierenland en Vandatsoortdingen,  
Jan Willem Kamerman (parkdirecteur)

UITNODIGING          
vrijdag 15 juli 13.15 uur


