
Tijdens de “spitsuren” 

blijven de poorten geo-

pend, buiten de 

“spitsuren” vallen de 

poorten dicht maar niet 

in het slot. Ook de loop-

deur aan de voorkant bij 

de parkeerplaats hoeft 

niet meer te worden af-

gesloten. Het sportpark 

blijft dus altijd toeganke-

lijk.  

 

Per schooljaar 2021-2022 

gaan de kinderen uit 

Tienray en Swolgen naar 

de nieuwe basisschool. 

Naast de basisschool, op 

veld 4, wordt momenteel 

ook het nieuwe beweeg-

park gerealiseerd. Wij 

heten onze nieuwe me-

debewoners van harte 

welkom en zijn trots op 

zo’n mooi multifunctio-

neel sport- en ontwikkel-

centrum voor Tienray en 

Swolgen. 

Uiteraard brengt dit een 

aantal veranderingen met 

zich mee, wij proberen 

jullie van deze verande-

ringen zo goed mogelijk 

op de hoogte te houden. 

De wijzigingen die op kor-

te termijn gerealiseerd 

worden betreft de toe-

gang tot het sportpark. 

De ingang van de basis-

school en het beweeg-

park is dezelfde als van 

het sportpark en MFA 

Kerkebos. Om de voet-

gangers en fietsers een 

zo veilig mogelijke toe-

gang te verschaffen wor-

den er momenteel een 

aantal wijzigingen aan-

gebracht.  

Er komen voor voetgan-

gers en fietsers twee 

nieuwe ingangen. Ook 

deze worden voorzien 

van poorten om klein 

wild zo veel mogelijk te 

weren van het sportpark. 

Veranderingen op het sportpark. 

Toegang vanuit Swolgen 

De toegang vanuit Swol-

gen zal voortaan (voor 

voetgangers en fietsers) 

via een nieuwe route 

verlopen. Bij de fietsers 

oversteekplaats komt 

een nieuwe poort naar 

het sportpark, het laat-

ste stuk kan dan langs 

de velden afgelegd wor-

den. 
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• Gymles zal gedu-

rende de zomer-

maanden op de 

sportvelden ge-

daan worden 

• Op de parkeer-

plaats komt een 

kiss&ride zone 

(voor het weg-

brengen van 

kinderen) 

• Buiten schooltijd 

mogen kinderen 

ook gebruik ma-

ken van de 

speelplaats van 

KC Stip. 

• Het beweegpark  

is 24/7 gratis 

toegangkelijk. 
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De toegang vanuit Tien-

ray zal voortaan (voor 

voetgangers en fietsers) 

via een nieuwe route ver-

lopen. Bij de Tienrayse 

Bosweg komt een nieuwe 

fietsstrook, deze loopt 

voor de tennisvelden 

langs tot aan de nieuwe 

fietspoort aan de zijkant 

van de fietsenstalling.  

Zoals gezegd proberen we jullie als leden van onze verenigingen en andere fre-

quente bezoekers zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Mocht je vragen of 

opmerkingen hebben dan kun je terecht bij: 

Marcel Hovens, voorzitter@mfa-kerkebos.nl, 06 30734509. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sporting-ST 

TV ’t Löbke 

Stichting Gemeenschapshuis Swolgen  

Stichting MFA-Kerkebos 

Toegang vanuit Tienray 

Contact 

Fietsenstalling 

Bij de ingang komen zgn. fietsnietjes te staan. Dit zijn beugels waar men de fiets te-

genaan dient te plaatsen.  
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