
Ideeën voor 
Deinum! 

      
      Van groep 8 
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Een Parkje! 
 Wij willen graag een 
    gezellig parkje in  
    Deinum! Hier zou dat 
    mooi kunnen: 



Een Survivalbaan! 
 Een survivalbaan zouden we graag willen 

hebben voor vermaak en wat uitdaging! 
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Meer prullenbakken en een 
hondenpoepplaats! 
 Hondenpoep en afval willen we niet meer 

zien! 



Een Pannakooi! 
 Een pannakooi met kunstgras zou erg leuk 

zijn voor de jeugd die van voetballen enz. 
houden. In deze pannakooi kun je ook 
basketballen en hockeyen! Deze plek is 
het meest geschikt. 
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Een fontein! 
 Een fontein is mooi en leuk! De vijvers 

worden dan wat vrolijker en uitgebreider! 
Een mooi plek leek ons de vijver vlak bij 
het begin van Deinum!  
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Een Half pipe! 
 Skateboarden en stunten kun je er erg 

goed, een leuke uitdaging en voor de 
jeugd een goede stuntplek! 



Jeugdhonk! 
 De jeugd heeft een fijne en gezellige plek 

nodig om te hangen! 
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Een basketbalveldje! 
 Basketballen lijkt ons ook een leuk idee! 

Dit is wel een mooie plek: 
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Een kanosteiger! 
 Lekker kanoën langs de nieuwe vaart! In 

de zomer kun je hier ook met je 
rubberbootje varen! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5kQpT69yRYok8M&tbnid=AK9k250ayxUzeM:&ved=0CAYQjRw&url=http://home.tiscali.nl/%7Egrebbelinie/nieuws.htm&ei=DBYsU4mKHeic0AWN8oDIBw&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNGwroageDcbSOIcT5iQxLYl7x8OMQ&ust=1395484488430945
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yU1AHmMvrbpGxM&tbnid=-fvFRFUk2XCx6M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.kanoforum.nl/forum/index.php/topic/1404&ei=NRYsU86cHIXt0gWx6IEw&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNHAjhLKhIhNypUJTq_QnhSvLrJYjA&ust=1395484580189770


Een weg voor de trekkers!  
 Die grote trekkers zijn erg gevaarlijk voor 

kleine kinderen. Ze maken veel geluid, 
hinderen het verkeer en stinken ook nog 
eens heel erg! Een speciale weg voor 
trekkers lijkt ons dus een goed idee! 



Een zwemstrandje! 
 Er komt al een zwemplaats (heel leuk!) 

maar daar hoort ook nog een 
zwemstrandje bij! Dat zou erg leuk zijn! 



Veilig naar Leeuwarden 
fietsen! 
 Wij willen graag veilig naar het voortgezet 

onderwijs fietsen! Een veilige weg zou dus 
fijn zijn!  



Dat waren al onze ideeën! 
 Wij hopen dat jullie deze ideeën leuk 

vinden!!! Hopelijk gaan deze wensen in 
vervulling!  

 Groetjes groep 8 van 
    SWS Twaspan te Deinum! 
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