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Jaaroverzicht activiteiten Speeltuin de Koppel 2016 

Carnaval 
Carnaval 2016 was weer gezellig druk waarbij ook iedereen weer geweldig mooi verkleed was. 

De avond werd gevierd met een super leuke disco, stoelendans en stopdans. 

Ook was er een optreden van twee majorettes die hun eigen Dance act hadden bedacht. 

De winnaars van de prins en prinses Carnaval verkiezing van 2016 zijn geworden. 

Joep Aanstoot als Prins Carnaval en Sara Krabbenborg als prinses Carnaval. 

Dit werd beloond met een cadeaubon van de Intertoys. 

  

 

 

 

 

NL DOET 11 EN 12 MAART  

 

 

 

 

 

Leerlingen van AOC Oost hebben in het kader van NL-doet 1e dag vanmorgen in de Speeltuin de Koppel. 

Diverse werkzaamheden uitgevoerd samen met andere vrijwilligers. 

Vrijwilligers van Team voor elkaar Borculo, Speelotheek Okidoki en Speeltuinvereniging. Zetten ze zich in 

Voor NL DOET. Er werden binnen en buiten werkzaamheden verricht. 

 

PAASBRUNCH 

Een leuke paasactiviteit in Speeltuin de Koppel. 

Er zijn weer veel kinderen op af gekomen!  

De kinderen hebben eerst samen met de paashaas  

alle eieren gezocht die de paashaas verstopt had.  

Daarna gingen we aan tafel en hebben de kinderen  

genoten van heerlijke broodjes van bakkerij liebrand. 

Na de paasbrunch hebben de kinderen geknuffeld 

met de kuikens en het konijn. 

En met dit heerlijke weer hebben ze natuurlijk tot het eind heerlijk buiten gespeeld! 

Het was een geweldige ochtend bij Speeltuin de Koppel!! 

Klussendagen 
Zaterdag 23 januari en 20 februari hebben we weer een klussendag in de speeltuin / het wijkgebouw. 

We willen voorbereidingen treffen voor het plaatsen van een nieuw toestel. 

Hiervoor moet grondwerk verzet worden en er moeten klinkers opgenomen worden. Wat beuken hagen 

moeten verwijderd worden. Dus genoeg te doen. We rekenen op jullie steun. We starten om 9.00 

uur.Ontzettend trots op alle vrijwilligers die ook een steentje bijdragen aan deze dagen. Zonder al deze 

vrijwilligers lukt het ons niet! Enorm bedankt. 

http://www.speeltuindekoppel.com/Documenten/Carnaval_2016.jpg


Vaderklarendag 18 juni 

Vandaar dat we ieder jaar Vader Klarendag vieren, met iedere jaar een andere thema ter 

nagedachtenis van de oprichter  meneer U. J. Klaren (vandaar de naam Vader Klarendag),van de 

eerste speeltuin in Nederland begonnen in Amsterdam. Vandaag tijdens Vaderklarendag die wij 

als Speeltuin elk jaar vieren ter ere van vader klaren hadden wij het thema Flintstones. 

Er werden leuke activiteiten georganiseerd door behulp van van veel vrijwilligers . 

Want zonder hun zijn er geen activiteiten te realiseren. 

Voor het vermaak van de kinderen hadden we: 

Een stormbaan ,springkussen ,je kon broodjes bakken, 

je kon het huis van Fred en Wilma schilderen. 

Ook aan de inwendige mens werd natuurlijk aan  

gedacht er was: 

Drinken ,ijsjes kipkorn dankzij vierspan ,een chips ketting. 

De weer goden waren ons vandaag goedgezind en hebben een  

heerlijke dag met zijn allen gehad. 

Een fantastische Vaderklarendag 2016 

Hartelijk dank aan iedereen die geholpen heeft.  

Sponsorloop woensdag 6 juli t.b.v. de nieuwe Speeltuin 

Woensdagmiddag 6 juli was een gedenkwaardige middag voor Speeltuin De Koppel in Borculo. 

Eerst was daar Rie Flach die namens de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. een 

symbolische cheque ad € 20.000,00 kwam overhandigen i.v.m. de eerder toegezegde donatie voor 

de nieuwe speeltuin. 

Daarna was het tijd voor de sponsorloop die vooraf gegaan werd door een act van de majorettes 

van Volharding. Ook deden zij de warming up voor de lopers die al ongeduldig in de starthouding 

stonden. Klokslag 16:00 uur gaf penningmeester Mels van Rijsewijk het startsein door een 

oorverdovende hijs aan de starttoeter te geven. Onder ideale weersomstandigheden werd er 

fanatiek gelopen, het eerste rondje liepen ook de leden van de Activiteiten Commissie mee. Tsja, 

als je iets organiseert moet je zelf ook meedoen. Meteen het moment om de Activiteiten 

Commissie een heel dikke pluim te geven voor de perfecte organisatie. Die hadden ze binnen een 

week rond. Hulde! 

De uiteindelijke opbrengst bedraagt € 527,00 een prachtig bedrag! 

Burendag 2016 

Burendag 2016 was weer erg gezellig en werd met veel belangstelling  

bezocht. De stormbaan, oud Hollandse spelen, brandweerauto,  

majorettes en het schminken was zeer succesvol. Ook kwamen er veel 

vaders, moeders, opa’s en oma’s gezellig een kop koffie doen en vele  

namen met het mooie weer een ijsje of een lekker broodje warm vlees. 

 
Halloween 2016 

 

 

 

 



Griezelen met Halloween bij Speeltuin De Koppel! Niet alleen de kindjes vonden het eng😉..... 

Er waren 18 kinderen in de leeftijd tot 8 jaar.  

Zaterdagavond 29 oktober werd een echte griezelavond voor de kinderen vanaf 8 jaar. Het feestje begon in 

Wijkgebouw De Koppel, waar het schminken van de vrijwilligers al voor veel voorpret zorgde. Vanaf 21:00 

uur werden de deelnemende kinderen (meer dan 50!) onder begeleiding van ouders in groepjes naar de 

Hambroekplas gestuurd waar de geesten, spoken en andere monsters zich al hadden opgesteld/verstopt. De 

kinderen werden door een geraamte verwelkomd met een verhaal dat zich rond het jaar 1700 afspeelde, en 

dat de viering van Halloween als gevolg heeft. Daarna werden de kinderen het pad om de Hambroekplas in 

gestuurd. Nou, toen begon het echte griezelen. Diverse creatief ontworpen versperringen en obstakels met 

natuurlijk de monsters zorgden er voor dat de schrik er goed in zat. Het angstaanjagende geluid van 

kettingzaag en luchthoorn zorgde regelmatig voor gillende kinderen! Gelukkig werd iedere groep door 

geruststellende ouders begeleid, zodat het de kinderen geen trauma's  

heeft bezorgd. Aan het eind van de wandeling werden de kids en ook de 

ouders verrast met een lekkere kop soep (naar keuze snotsoep oftewel  

snert dan wel bloedsoep oftewel tomatensoep) en nog wat lekkers om te  

snoepen. Daarna gingen de kinderen terug naar het wijkgebouw waar de  

disco voor de nodige ontspanning zorgde. Al met al was het weer een zeer  

geslaagde avond, dankzij de inzet van onze activiteitencommissie en zo'n  

20 vrijwilligers die zich spontaan aangemeld hadden. Hartelijk dank allen!  

 

 

Collecte NSGK 

Vrijwilligers van Speeltuin De Koppel collecteren voor NSGK! 
Van 14 t/m 19 november collecteren wij voor kinderen met een handicap.  

Helaas kunnen kinderen met een handicap vaak niet meedoen en staan zij aan de zijlijn. 

NSGK zet zich in voor deze kinderen op het gebied van scholing, wonen, werk, vrije tijd en sport, zodat zij 

gewoon mee kunnen doen. 

Daarom lopen de vrijwilligers van Speeltuin De Koppel deze week ook in Borculo de collecte voor NSGK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede dankzij de vrijwilligers die de collecte hebben gelopen voor NSGK hebben we een ontzettend mooi 

bedrag opgehaald tijdens de collecte, en wel het geweldige bedrag van € 1735.00! 

De opbrengstvoor de speeltuin is € 867.50…geweldig! Iedereen ontzettend bedankt. 

Door een aantal sponsoren hebben we op de zaterdag tijdens het collecteren kunnen genieten van heerlijke 

broodjes van Bakkerij Liebrand, gehaktballen van Buunks catering Borculo, knakworsten van Zwanenberg 

Food Group en een tas vol boodschappen van Kevin Buunk van Buunk Schilderwerken uit Borculo.  

 



Lampion knutselen 
Ter afsluiting speeltuin seizoen organiseert activiteitencommissie 

speeltuin de Koppel in Oktober. 

Lampion knutselen op woensdag 19 oktober.  

Kerstknutseldiner 17 december 2016 
Afgelopen zaterdag 17 december was de laatste activiteit van Speeltuin De Koppel in 2016: het 

kerstknutseldiner. Meer dan 20 kinderen kwamen naar het Wijkgebouw. Boven in de rode zaal werd onder 

leiding van leden van onze activiteitencommissie gekleurd en geknutseld dat het een lieve lust was. Op de 

foto's kun je wel zien hoe leuk en intensief de kinderen bezig waren! Terwijl zij  

zo druk met hun creaties waren, werd ondertussen beneden de grote zaal in gereedheid gebracht voor het 

aansluitende diner. Toen de kids klaar waren met hun fraaie werkstukken, werd beneden nog uitgebreid van 

dat diner (o.a. mini pizza's en poffertjes) genoten. Het was weer een gezellig feestje, waarmee het 

activiteitenjaar 2016 is afgesloten. Iedereen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2017 gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersavond 26 november 2016 

Zaterdag 26 november was er in het Wijkgebouw De Koppel de jaarlijkse vrijwilligersavond. Deze stond in 

het teken van “FOUT”. De activiteit waaraan deelgenomen kon worden was inderdaad heel erg fout: BINGO! 

Enkele deelnemers hadden de gelegenheid aangegrepen om zich fout uit te dossen, we hadden zelfs een 

roetveeg-Piet(je) in ons midden! In haar openingswoord bedankte Désirée Havikhorst de aanwezigen voor 

hun inzet in het afgelopen jaar t.b.v. het gebouw en de speeltuin. Zonder onze vrijwilligers zijn we toch 

nergens. Ook werd aandacht gevraagd voor twee data: zondag 29 januari 2017 de nieuwjaarsreceptie van 

14:00 - 17:00 uur, en natuurlijk zaterdag 15 april 2017 de feestelijke opening van onze vernieuwde 

speeltuin. 

Na het officiële deel was het tijd voor het altijd weer foute spel Bingo.  

Désirée trok de balletjes, bijgestaan door de schrijver dezes als haar brave 

hulpje, die soms corrigerend moest ingrijpen. Een 9 is nu eenmaal een  

9 en geen 6, hoor Dees! Bij een bingo horen natuurlijk ook foute prijzen,  

die gezien de huidige periode in Sinterklaaspapier waren ingepakt.  

De hoofdprijzen, twee banketstaven werden belangeloos beschikbaar  

gesteld door Bakkerij Liebrand, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.  

Het werd een hevige strijd met als inzet als eerste het verlossende  

woord "Bingo" te schreeuwen. Dat is die avond 10 keer gebeurd, 

in sommige gevallen zelfs (drie)dubbel zodat er geloot moest worden.  

Helaas geen foute bingo, we hadden inmiddels al een aardige afwas  

opgebouwd voor de schuldige. Voor de notoire valsspelers onder ons  

was er deze keer weinig kans, hahaha! Al met al was het weer een leuke, gezellige en dus geslaagde avond. 

De organisatie van deze avond was in handen van het bestuur van de Wijkgebouw de Koppel - stichting. 

Désirée, Willemijn en Monique, bedankt voor jullie inzet om deze avond tot een succes te maken!  


