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Voorwoord : 
 
In 2010 is er erg veel gebeurd. 
De € 34.000,= van het Oranje Fonds zijn geïnvesteerd  in het gebouw. 
Het gebouw is dan ook voorzien van een nieuwe geluidsinstallatie bestaande uit 
boxen, subwoofer, versterkers, mengpaneel, microfoons en een computer om 
muziek te kunnen afspelen. 
Naast de geluidsinstallatie is er ook een beamer aangebracht om films, dvd en TV 
uitzendingen te kunnen projecteren op een groot scherm aan de muur. 
Films en dvd’s kunnen  afgespeeld worden op de computer en bleu-ray speler. 
Om TV uitzendingen te kunnen ontvangen is een schotel geplaatst. 
Er is ook een Wii aangeschaft en spellen kunnen gespeeld worden op een flatscreen TV. 
Om de akoestiek in het gebouw te verbeteren is een speciaal plafond aangebracht. 
In het plafond zijn nieuwe verlichtings armaturen aangebracht en aan de wanden sfeer 
verlichting. 
Om de spullen van de huurders netjes en overzichtelijk op te kunnen opbergen is een kasten- 
wand aangebracht in de grote zaal. 
Deze is voorzien van 6 elektrische rolluiken. 
Om de berging beter te kunnen benutten is hier een zolder in aangebracht. 
Op 30 januari 2011 hebben we dan ook de heropening van het gebouw gevierd. 
De belangstelling hiervoor was groot. 
Wij bedanken hierbij nogmaals al degenen die mee hebben geholpen bij het realiseren  
van dit project. Want zonder de inzet van vrijwilligers hadden we deze klus 
nooit kunnen klaren. 
 
Wat staat er in 2011 op stapel ? 
De keuken in het wijkgebouw is wat gedateerd. 
We dan ook bezig via subsidies geld bij elkaar te krijgen voor een nieuwe keuken. 
 
We willen het speeltuingebouw uitbreiden en omvormen naar een wijkgebouw. 
Mede door de sloop, renovatie en nieuwbouw in de wijk zullen veel bewoners vertrekken en 
andere mensen weer in de wijk komen wonen. Er is dan ook behoefte aan een 
centraal punt van waar uit de samenhorigheid , het noaberschap en de  synergie in 
de wijk weer kan ontstaan. 
 
We willen het speeltuingebouw dan ook uitbreiden met 2 verdiepingen van ieder 90 m2. 
Op de begane grond komen enkele kantoren voor Prowonen  die het wijkinfopunt in ons 
gebouw gaan vestigen. De kan de kantoorcontainer weer afgestoten worden. Als de wijk 
gereed is gaat Prowonen ons gebouw weer verlaten in ong. 2017.  
Tevens komt er een inloopruimte van ong. 45 m2. 
In deze ruimte kunnen kleine groepen, straten en buurten vergaderen en spelen worden 
gedaan als darten, biljarten enz. 
Op de eerste verdieping komt een grote ruimte van 90 m2 voor allerlei activiteiten. 
We willen dan ook graag alle leeftijdsgroepen betrekken bij het wijkgebouw. 
Door deze uitbreiding krijgen we dan ook 3 afzonderlijke ruimten. 
De mogelijkheden voor straten , buurten verenigingen worden dan ook veel groter. 
We zijn zeer blij met onze huidige ruimte naar moeten regelmatig mensen teleurstellen 
die gebruik willen maken van het gebouw. 
Met deze extra ruimte kan het gebouw een echte wijkfunctie gaan vervullen. 
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De financiën voor deze uitbreiding zijn bijna rond. 
Prowonen en de Provincie hebben al geld toegezegd. 
Het wachten is op de Gemeente. 
Het College heeft de plannen reeds goedgekeurd. Dinsdag 17 mei komt de Raad bij elkaar. 
Zegt de Gemeente ook geld toe dan kunnen we starten met de uitbreiding. 
De tekeningen en vergunningen zijn al rond. 
Van de aannemer hebben we reeds offertes ontvangen en zijn we met de laatste prijsonder- 
handelingen bezig. 
 
Toekomst speeltuin : 
De contouren van de speeltuin zullen veranderen door het nieuwe wijkplan. 
Aan de kant van de Julianastraat moeten we een stook van 5 meter inleveren. 
Aan de zijde van de Bernhardstraat krijgen we er 1 meter bij. 
Door de uitbreiding van het gebouw staan het grote klimtoestel en de kabelbaan 
in de weg. 
Al met al ingrijpende veranderingen voor de speeltuin. 
We moeten dus een nieuw plan maken voor de inrichting van de speeltuin. 
We gaan hiervoor een werkgroep opstarten. 
De Nuso gaat ons hierbij ondersteunen zodat we een evenwichtige inrichting van 
de speeltuin krijgen voor alle leeftijdsklassen naar de huidige zienswijzen. 
Discussies over een open , gesloten of halfopen speeltuin zullen nog plaatsvinden. 
Tevens zouden we kunnen overwegen ook toestellen voor senioren te plaatsen. 
Naast de plannen die gemaakt moeten worden zullen er ook subsidies binnengehaald moeten 
worden om dit alles te realiseren. 
Zin om deel te nemen aan deze werkgroep ? 
Meldt je dan aan bij het bestuur. 
 
U ziet 2011 wordt weer een bruisend jaar. 
Er staat veel op stapel en er moet veel gebeuren. 
Wij hopen u te zien in de speeltuin of het wijkgebouw. 
 
Met vriendelijke groet, 
Harry Hermanns, Voorzitter 
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Contributie leden en donateurs. 

Contributie leden.                                                                                                                    
Het lidmaatschap is € 25,00 per jaar per gezin.                          
Logeetjes van het gezin die niet in Borculo wonen, mogen ook van dit gezinslidmaatschap 
gebruik maken.                                                          
Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.                                                  
De inning van de contributie vindt plaats via incasso.                                                                       
U geeft hiervoor een machtiging af aan de Speeltuinvereniging.                                            
Het lidmaatschap wordt in maart of april afgeboekt.                                                    
Opzegging van het lidmaatschap voor het komende jaar dient u schriftelijk voor 1 november 
van het lopende jaar te doen bij het secretariaat. Het zij schriftelijk, het zij via e-mail.                           
Het e-mail adres is secretariaat@speeltuindekoppel.com. 

Contributie donateurs.                                                                                                               
U kunt de speeltuin ook ondersteunen door donateur te worden.                                             
Het minimum bedrag voor nieuwe donateurs is € 10,00 per jaar en ook deze betalingen 
geschieden het liefst per machtiging.                                                                             
Logeetjes van donateurs die buiten Borculo wonen, mogen gratis komen spelen.                                                 
Als u vragen heeft betreffende het lidmaatschap  of donateurschap, kunt u terecht bij de 
penningmeester ( Jeroen Tijdink 273934 ) 

Statistiek.                                                                                                                                         
Per 1-1-2011 telt de speeltuinvereniging 93 gezinnen die lid zijn, gezamenlijk hebben zij 
ongeveer 132 kinderen onder de 18 jaar. Vergeleken met vorig jaar is dit een lichte toename.                      
Gezien de ontwikkelingen in de wijk de Koppel is dit een positieve trend.                            
We zijn aan het bekijken hoe we het gebouw in deze periode van renovatie , sloop en 
nieuwbouw beter kunnen exploiteren. 

 



 6 

 
 

              
 

 

                        

                                                            Metsel & TimmerbedrijfMetsel & TimmerbedrijfMetsel & TimmerbedrijfMetsel & Timmerbedrijf    

                                             E. Wolfs E. Wolfs E. Wolfs E. Wolfs    
    Verbouw, onderhoud, metselwerk en tegelwerk 
 
     Prins Willem V straat 19 , 7271 VR BorculoPrins Willem V straat 19 , 7271 VR BorculoPrins Willem V straat 19 , 7271 VR BorculoPrins Willem V straat 19 , 7271 VR Borculo          

         Telefoon : 0545-274772 
                 Mobiel  : 06-25032372 

 
 
 
 

            
 
 
 
Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf wat zich bezig houdt met centrale 
verwarming, maar ook op het gebied van gas, water, elektra, sanitair, zink, 
dakbedekkings en onderhouds werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste 
adres. Kortom uw totaal installateur. 
 
 
M.Stokkink   
Prinses Marijkestraat 11                                                      
7271GV BORCULO                     
Mob: 06-14144791 
Tel:0545-272496 
info@stokkink-service.nl   
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Borculo, 01 mei 2010 
 
Financieel jaarverslag 2010  
 
De stichting heeft over het jaar 2010 een winst van  € 4024,50 weten te realiseren. Aangezien 
de WOZ waarde van ons pand , €238.000,00, is besloten om vanaf 2010 geen afschrijving 
meer te plegen op ons pand. Dit jaar wordt de winst toegevoegd aan het eigen vermogen. De 
winst zorgt er tevens voor dat de liquiditeit van de stichting is toegenomen. In de toekomst 
moeten wij gaan werken aan een reserveringsfonds waarin wij de winsten kunnen stoppen. 
Dit reserveringsfonds zou moeten dienen voor het onderhoud aan het pand en ons de 
mogelijkheid geven om de noodzakelijke investeringen voor het het speeltuin/wijkgebouw en  
de speeltuinvereniging te kunnen doen. 
 Het resultaat ligt ook ruim € 3000,00 hoger ( indien er wel rekening was gehouden met de 
afschrijving (€2200)) tov 2009. Dit resultaat werd positief beïnvloed door het feit dat wij nog 
een grote rekening konden indienen bij PRO-Wonen voor de energieleveranties en gebruik 
van het gebouw in 2009. Hier hadden wij nog geen rekening mee gehouden in de boeken van 
2009.Op deze wijze hebben we het gemis aan huurinkomsten van de Hameland kunnen 
compenseren. 
 
 De subsidie van het Oranjefonds is in 2010 besteed aan een nieuw systeemplafond, 
kastenwand en nieuwe audio-video apparatuur. Behalve dat de  zaal bijzonder mooi is 
verfraaid (wat mogelijke verhuur zal bevorderen) geeft dit ook extra mogelijkheden om 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen : bv filmavonden, voetbaluitzendingen op grootbeeld e.d. 
De totale afwikkeling van de subsidie zal in 2011 plaats vinden. Na de afwikkeling van deze 
subsidie, die loopt via de rekeningen van de speeltuinvereniging, zal het bedrag dat de 
stichting nog te goed heeft van de vereniging worden overgeboekt 
. 
De stichting heeft in 2010 in samenspraak met een werkgroep een visie ontwikkelt die de 
positie van het speeltuin- gebouw in de nabije toekomst en in de “nieuwe” Koppel bepaalt. 
Het bestuur is van mening dat het speeltuingebouw in de nabije toekomst een functie moet 
vervullen als wijkgebouw, die een multifunctioneel karakter heeft en laag drempelig is. Om 
dit te kunnen realiseren moet er aan het huidige gebouw een  nieuw gedeelte worden 
bijgebouwd, die de stichting de mogelijkheid geeft om meerdere verenigingen tegelijkertijd 
van het gebouw te laten gebruikmaken. De financiering voor deze uitbereiding moet worden 
gedekt door bijdrage van de gemeente (€25000,00), provincie (€100000,00) en PRO-Wonen 
(€100000,00). PRO-Wonen zal als tegenprestatie tot 2017 een infopunt mogen vestigen op de 
benedenverdieping van het gebouw. Als penningmeester heb ik mij op het standpunt gesteld 



 8 

dat de realisatie van de uitbereiding dient te gebeuren zonder bankleningen, aangezien 
leningen een grote druk zullen leggen op de exploitatie van het gebouw. 
Voor 2011 verwacht ik door de verbouwingen een iets lagere inkomstenstroom. De kosten 
(buiten de verbouwingskosten) zullen licht hoger uitvallen. We streven voor 2011 naar een 
neutraal resultaat. 
 
 
 
J.J.M. Tijdink 
Penningmeester 
 
 
          

    
 

 

                            Jan BoschJan BoschJan BoschJan Bosch    
                                            Muraltplein 44Muraltplein 44Muraltplein 44Muraltplein 44    

                                                         Borculo Borculo Borculo Borculo    

                                        Tel. 0545Tel. 0545Tel. 0545Tel. 0545----271279271279271279271279                        
 
                   KADO VERF EN BEHANGHUIS 
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Borculo, 01 mei 2011 
 
Financieel jaarverslag 2010 
 
De speeltuinvereniging heeft de weg ,in financiële en organisatorische zin, weer omhoog 
gevonden . 
Het resultaat van de vereniging is voor het jaar 2010 gesteld op -/- € 4807,48. Het resultaat is  
ruim € 3000,00  gunstiger ten opzichte van de vorige jaren. Aan de inkomsten kant hebben we 
aanzienlijke verbeteringen weten te realiseren We zijn er in geslaagd om de daling in het 
aantal leden terug te dringen. Tevens zijn wij er in geslaagd om extra donaties binnen te halen 
en hebben we de bedrijfsdonateurs ingevoerd.  
 In 2010 heeft het speeltuingebouw een facelift ondergaan, doordat wij een subsidie van ruim 
€ 30000,00 hebben gekregen van het oranjefonds. Van dit geld hebben wij o.a een up-to-date 
audio visuele installatie kunnen aanschaffen. Door deze aanschaf  heeft de vereniging ook 
andere activiteiten kunnen organiseren, zoals het verzorgen van de WK voetballen 
uitzendingen in grootbeeld. De opbrengsten van deze en andere activiteiten heeft de 
speeltuinvereniging van de nodige extra inkomsten  voorzien. 
Het huidige verlies wordt louter veroorzaakt door de afschrijving op de speeltoestellen. 
Het eigenvermogen is door het aanhoudend verlies wederom afgenomen. Wij eten als het 
ware onze eigen speeltoestellen op. Maar dit is een algemeen probleem bij alle 
speeltuinverenigingen. Bij verbouw of nieuwbouw van onze speeltuin blijven we in 
belangrijke mate afhankelijk van subsidies uit fondsen. 
Bij het huidige exploitatie verlies (minder verlies als de afschrijving) komt  onze 
liquiditeitspositie niet in gevaar en zorgen we weer dat we wat reserves kweken na de 
toekomst toe. Dit is zeker noodzakelijk met het oog op de aanbouw, die wij in 2011 hopen te 
realiseren en de daarop volgende herinrichting van de speeltuin, die we in 2013 hopen te 
hebben voltooid. 
Gezien de op handde zijnde verbouwingen is de verwachting dat het resultaat gelijk of iets 
minder zal zijn als die van 2010.  
 
 
 
 
J.J.M Tijdink 
penningmeester. 
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Kaartavond 

Namens de speeltuinvereniging organiseren mijn vrouw en ik een maandelijkse 

kaartavond. 

Op een vrijdagavond organiseren we een kaartavond waar u kunt klaverjassen, 

kruisjassen en jokeren. 

We doen dit al enige jaren en het is altijd een gezellig avondje uit! 

Heeft u ook interesse om eens per maand te kaarten in het speeltuingebouw, 

laat het ons dan weten. 

Bij interesse: Andre Klein Braskamp 

                         Hieminkbeekstraat 7 

                         7271 ER Borculo 

                         0545-274057 
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Notulen algemene ledenvergadering 
Dinsdag 18 mei 2010. 
 
Aanwezig 
Harry Hermanns, Andre Klein Braskamp, Desiree Havikhorst, Dorien Dute, Harrie Essink, 
Hemmy Elschot, Hendrika Brinkmans, Jeroen Tijdink, Priscilla Klein Braskamp, Siska 
Kuyper, Wilma Hendriksen, Hermien Schulenbarg 
 
 

0. Opening. Waarnemend voorzitter Harry Hermanns opent de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom. 

1. Notulen vorige vergadering. Deze worden met een opmerking aangaande het 
dechargeren van de vorige penningmeester goedgekeurd. 

2. Verslag kascontrole commissie.  De kas van de waarnemend penningmeester is 
gecontroleerd door Dorien en Hemmy en akkoord bevonden. Jan Sturris blijft zitten in 
de kascontrolecommissie en Hermien komt deze voor volgend jaar versterken. 
Reserve is Dorien. De kascommissie stelt de vergadering voor de waarnemende 
penningmeester te dechargeren en de vergadering keurt dit goed. Harry bedankt de 
kascontrolecommisie. 

3. Erelidmaatschap Dorien. Harry verzoekt Dorien om de zaal even te verlaten. Nadat 
Dorien de zaal heeft verlaten wordt voorgesteld om Dorien het erelidmaatschap te 
verlenen. De algemene ledenvergadering gaat akkoord. Dorien wordt onder applaus 
weer opgehaald en Harry overhandigd haar het lijstje met de bloemen. 

4. Bestuursmutaties.  Er zijn verschillende mutaties, alle functies worden weer 
ingevuld. De afgelopen periode zijn diverse mensen benaderd om de open gevallen 
plaatsen al tijdelijk waar te nemen. Het volgende wordt voorgesteld :  
 Harry Hermanns   voorzitter     
 Wilma Hendriksen  secretaris     
 Jeroen Tijdink   penningmeester    
 Andre Klein Braskamp  bestuurslid     
 Hendrika Brinkmans  bestuurslid     
 verder blijven Desiree, Harrie, Priscilla en Siska in het bestuur. De vergadering 
gaat akkoord. Hemmy wenst het nieuwe bestuur veel succes. 

5. Begroting 2010. Jeroen geeft een overzicht over 2009 en legt de begroting 2010 voor. 
Er volgen een aantal v ragen over de gegeven cijfers. De vergadering gaat akkoord 
met deze begroting. Volgend jaar contributie verhogen. 

6. Wat verder ter tafel komt. Wilma heeft kaartje gestuurd naar nabestaanden Rob. 
Desiree heeft een nieuw opzetje gemaakt aangaande de schoonmaak. Fancy fair is 
goed verlopen, prijzen zijn opgehaald door Hendrika. Media is ingelicht. Nuso-bus 
komt niet, volgend jaar beter. Klussendagen zijn geregeld. Vierdaagse komt weer aan. 
Wij gaan voor roldeuren in de zaal.  

7. Rondvraag. Hoe gaat het verder met ons gebouw en de nieuwe speeltuin ? Harry 
verduidelijkt het huidige proces, waar we naar toe willen, wat nog onzeker is etc. Wel 
zijn de contacten met Prowonen, gemeente, Nuso gelegd. Ook zijn er diverse 
werkgroepen bezig.  Er komt een ingelaste ledenvergadering als er meer duidelijkheid 
is. 

8. Sluiting. Onze nieuwe voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering nadat hij de 
aanwezigen heeft bedankt voor de komst en inbreng.    
           
       Ciska en Wilma( 19 mei 2010) 
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       BORCULO 

 

 
                                  KORENBREE 26    TEL. 0545-271367    WWW.MULTIMATEBORCULO.NL   
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Notulen algemene ledenvergadering, 14 december 2010, Speeltuinvereniging                      
“ De Koppel “ te Borculo 
 
Aanwezig 
 
Priscilla, Desiree, Jeroen, Harry, Andre, Dorien, Hemmy 
Hermien Schulenbarg, fam. Somsen 
 
Afmeldingen: Siska, Hendrika, Harry Essink 
                                                                                                   
 
 
Dinsdag 14 december om 20.00 uur in het speeltuingebouw. 
 
Notulen : 
 

0. Opening. 
Onze voorzitter Harry Hermanns opent deze en heet iedereen welkom. 
 

1. Notulen van de vorige vergadering ( 18 mei 2010 ). 
Deze werden doorgenomen en goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 

2. Contributie vanaf 1-1-2011, minimum jaarbedrag donateurs per 1-1-2011. 
Deze wordt per 2011 vastgesteld op € 25,-- per jaar per gezin. 
Nieuwe donateurs € 10,-- per jaar, daarvoor krijgen ze een aantal faciliteiten. 
 

3. Stand van zaken mbt Oranje Fonds. 
Dit is bijna klaar, opening bij nieuwjaarsreceptie.  
 

4. Ontwikkelingen t.a.v. Wijkgebouw. 
Harry en Dorien schetsen de nieuwe situatie. Definitief wordt het in het nieuwe jaar. 
Het bestuur vraagt de ledenvergadering om verder te mogen gaan op de ingeslagen weg. 
De ledenvergadering gaat akkoord. Wel de leden blijven informeren, dit wordt toegezegd. 
  

5. Inrichting nieuwe speeltuin 2013 ( NUSO ). 
Het contact verloopt prima met de heer Henk Bleijendaal. Hij adviseert ook bij het gebouw. 
Via de Nuso kunnen wij ons aanmelden voor een nieuwe speeltuin bij de NGSK. 
Doen we. Verder zullen we in overleg met de gemeente onze gehele tuin anders moeten 
inrichten. Ook zullen we via de Nuso ondersteuning van een speeltuinarchitect vragen. 
In dit gehele plan zullen kinderen betrokken worden. 
Bedoeling is plan maken in 2011 en 2012, uitvoering in 2013 en volgende. 
 

6. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
EHBO voor oppassers, Wilma regelt dit. 
 

7. Sluiting. 
Harry sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 
De volgende ledenvergadering is dinsdag 17 mei 2011. 
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Overzicht activiteiten over het jaar 2010! 

 

We zijn het jaar begonnen met de Paasbrunch. Zoals elk jaar waren er veel kinderen. Het was erg 

gezellig. Eerst hebben ze eieren moeten zoeken, daarna heerlijk gegeten en geknuffeld met de 

kuikentjes en konijntjes.  

 

 Voor het eerst hebben we een Multi-culturele-fancyfair georganiseerd. 

Er waren allerlei verschillende lekkernijen om te proeven uit verschillende landen. 

Tevens was er een rad van fortuin waar mooie prijzen mee te winnen waren. Al met al een zeer 

geslaagde dag! 

 

Natuurlijk was er ook dit jaar weer de Vader Klarendag! 

Helemaal in het teken van Oranje, oftewel het WK-voetbal! 

 

Er was van alles te beleven, er was een draaimolen, schmink, springkussens, pannenkoek versieren, 

Oudhollandse spelletjes etc. 

De dag eindigde met voetbal op groot scherm Ned-Japan. 

Het was een groot succes. 

 

Ook hebben we weer lampionnenoptocht gehad. Onder leiding van Het Kleine Begin ging de stoet 

door wijk de Koppel heen. Alle kinderen liepen er achter met een eigen gemaakte lampion, die 

geknutseld is op één van de knutselmiddagen, of met een andere lampion.  

En Sinterklaas is weer in de speeltuin geweest dit jaar. Het was me een spektakel joh! 
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Een piet is boven in een boom geklommen, maar durfde niet meer naar beneden. 

Uiteindelijk moest de brandweer er aan te pas komen om deze piet weer veilig met beide benen op 

de grond te krijgen.  

Er waren veel kinderen en het was erg gezellig. 

 

We kijken dan ook terug op een fantastisch aktiviteiten jaar! 

Ook in 2011 hopen wij er weer een gezellig en speels jaar van te maken!  

 

Groeten van de act.commissie 

Priscilla, Wilma, Erna, Jeanet, Erna, Inge  en Desiree 
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Ranja, koffie en thee kaarten. 

 

Tegen betaling van 1,20 euro kunnen kinderen een ranjakaart kopen.  

Op deze kaart wordt de naam van het kind vermeld, de oppas kan hierop 10 keer een beker ranja 

(zonder kleurstof) of in de zomer een ijsje, aftekenen.  

Zodat u uw kind niet steeds geld of drinken hoeft mee te geven. Als u een of meerdere kinderen 

onder de 4 jaar heeft, komt u vanzelf al mee als uw kinderen naar de speeltuin willen.  

Maar ook als uw kinderen al wat ouder zijn, mag u gerust meekomen. 

Vooral bij mooi weer is het buiten erg gezellig en zo leert u andere leden een beetje kennen.  

De koffie kost 0,60 euro en de thee kost 0,40 euro. Komt u vaker dan is een kaart iets voordeliger. 

Een koffiekaart voor 10 kopjes kost 4,50 euro en een theekaart 2,70 euro.  

Wie weet tot ziens in de speeltuin.   
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   Septemberfeest 
 

De afgelopen jaren hebben we meegedaan met het onderdeel “objecten” van de 
verlichtingsroute van het “septemberfeest. 

We hebben al verschillende onderwerpen in het licht gezet. 

Ook dit jaar doen we weer een poging. 

We hebben Bob de Bouwer gevraagd of hij wil komen om te helpen met het verbouwen van 
het speeltuingebouw tot wijkgebouw, hij heeft beloofd om te komen. 

Het schilderen is inmiddels al weer begonnen, het is een van de gezellige bezigheden die we 
in de speeltuin organiseren. 

 

 

 

                          

 

 

Volgend jaar zullen we weer vol goede moed met een nieuw onderwerp beginnen. 

 

   De septemberfeestcommissie 
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Speeltuinregels 

 

Om te zorgen voor optimaal en veilig speelplezier voor alle kinderen zijn er een aantal regels in de 

speeltuin. Leest u deze regels even door en bespreek ze met uw kind(eren).  

Natuurlijk zal ook de in de speeltuin aanwezige oppas de kinderen wijzen op de regels en duidelijk 

maken wat wel en wat niet is toegestaan. 

De oppas ziet er, met name vanwege de veiligheid, op toe dat iedereen zich aan deze regels houdt. 

 

• De toegang is gratis voor leden, maar over de contributieregeling kunt u elders in dit 

boekje lezen.  

• Wie geen lid is mag tegen betaling van 1,20 euro komen spelen. Logeetjes van leden en 

donateurs die van buiten Borculo komen, mogen gratis mee komen spelen. (voor 

activiteiten geldt deze regel niet). 

• Kinderen van 4 jaar en ouder mogen alleen komen spelen. Kinderen jonger dan 4 jaar 

mogen alleen komen spelen onder begeleiding van een volwassene. 

• Fietsen, skelters e.d. moeten bij de ingang (rechts op het daarvoor bestemde pleintje) 

worden neergezet in de speeltuin mag niet gefietst worden. 

• De oppas heeft gedurende de openingstijden de leiding. Kinderen die zich niet aan de 

regels houden of zich tegenover andere kinderen of de oppas misdragen (hieronder valt 

ook grof taalgebruik) kunnen door de oppas uit de speeltuin worden gestuurd. 

• Kinderen mogen alleen met toestemming van de oppas in het speeltuingebouw spelen. 

 Ze mogen natuurlijk wel naar het toilet. 

• Het speelgoed moet daarvoor gebruikt worden waar het voor bestemd is.  

  In het spartelbadje mag alleen met plastic speelgoed gespeeld worden. 

• (Geen karren e.d. in het water). Het spartelbadje wordt gevuld met water als de 

temperatuur rond de 22 graden is. 

• De kleine speeltoestellen in de speeltuin zijn voornamelijk voor de wat jongere kinderen tot 

en met 7 jaar bedoeld. 

• Speelgoed als geweren, pijlen en bogen e.d. zien wij liever niet in de speeltuin.  

 Als deze toch meegebracht worden, neemt de oppas ze in bewaring totdat het kind de 

 speeltuin verlaat. 
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Verhuur Speeltuingebouw/speeltuin. 

 

Het speeltuingebouw is te huur voor kinderfeestjes van leden, voor niet-commerciële 
activiteiten van straat- of buurtverenigingen en als vaste oefen- of vergaderruimte voor 
verenigingen.  

Verhuur aan verenigingen(vergaderingen), scholen of clubs € 35,- 

Verhuur aan leden (uitsluitend kinderfeestjes) € 15 

Voor niet-commerciële activiteiten van verenigingen en of clubs (b.v. eindpunt fietstocht, 
kindermiddag) €50,- 

Verhuur aan leden t.b.v. familiedag  € 50,- 

De bedragen zijn exclusief dranken en/of versnaperingen. 

Het gebouw dient na het gebruik schoon en opgeruimd achter gelaten te worden. 

Voor informatie over verhuur en de speeltuin mail naar: 

info@speeltuindekoppel.com 

Voor reserveringen kunt u terecht bij Dorien Dute tel. 271132 (na 17.00 uur). 
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Website 
 

Sinds eind 2008 hebben we weer een website, die actief wordt         
bijgehouden door Jan Sturris. 
   
Op de website vindt u de activiteiten , foto’s, etc. 
Als bestuur gaan we ons best doen om dit jaar actief informatie aan          
te leveren en u zo op de hoogte te houden van het wel en wee van de speeltuin. 
 
Heeft u zelf leuke foto’s gemaakt van een activiteit of andere zaken in en om 
de speeltuin ? 
Stuurt u ze ons dan, wij plaatsen ze graag ! 
 
Voor informatie over de verhuur en de speeltuin mail naar :         
Info@speeltuindekoppel.com 
 
Voor nieuwe leden / vrijwilligers en andere zaken mail naar : 
secretariaat@speeltuindekoppel.com 
 
Voor alle zaken die betrekking hebben op de website mail naar :  
site@speeltuindekoppel.com 
 

 

 
                                 www.speeltuindekoppel.com 
 
 

                
 
                  B L O K K E R  -  A L T I J D  B I J  U  I N  D E  B U U R T  

                                 voor al uw huishoudelijke  
                           artikelen en speelgoed! 
                           

                                             Steenstraat 2   7271 BP 

                                              Borculo 
                                            Tel 0545-275449 
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Namen en adressen. 
 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit : 
 
Voorzitter : 
Harry Hermanns  Kon. Julianastr. 2    Tel. 271173 
Secretaris :   
Wilma Hendriksen  Prins Willem V str. 50    Tel. 272512 
Penningmeester : 
Jeroen Tijdink   Burg. Bloemersstr. 51  Tel. 273934 
 
Leden 
Harrie Essink   Burg. van Weliestr. 5  Tel. 271269 
Desiree Havikhorst  Berkellaan 11   Tel. 274999 
Andre Kl. Braskamp  Hieminkbeekstr. 7  Tel. 274057 
Priscilla Kl. Braskamp    Koppeldijk 9                       Tel. 06-10771717 
Hendrika Brinkmans   Morsmanshof 50  Tel. 271001 
Siska Kuyper   Dumasweg 14 ( Neede )  Tel. 842012 
 
Het bestuur van de stichting bestaat per maart 2010 uit  : 
Hemmy Elschot  Morsmanshof 25  Tel. 272332 
Dorien Dute   Pr. Bernhardstr. 22             Tel. 271132 
Harry Hermanns  Kon. Julianastr. 2  Tel. 271173 
Jeroen Tijdink   Burg. Bloemersstr. 51  Tel. 273934 
 
Contactpersonen activiteitencommissie : 
Desiree Havikhorst  Berkellaan 11   Tel. 274999 
Erna v.d. Bossche  Nobelstr. 21   Tel. 272738 
Wilma Hendriksen  Prins Willem V str. 50   Tel. 272512 
Priscilla Kl. Braskamp  Koppeldijk 9   Tel. 06-10771717 
 
Contactpersoon oppas :   
Erna  v.d. Bossche  Nobelstr. 21   Tel. 272738 
 
Contactpersoon verhuur speeltuin + gebouw : 
Dorien Dute   Pr. Bernhardstr. 22  Tel. 271132 
 
Contactpersoon technische zaken : 
Harry Essink   Burg. van Weliestr. 5  Tel. 271269 
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Adverteerders informatieboekje : 
 
Multimate Bouwmarkt   Borculo 
Comgro Computers    Groenlo 
Blokker Huishoudelijke Artikelen  Borculo 
Koppel Cafetaria    Borculo 
Hofstede Bike Totaal    Borculo  
Bloemenhoekje Bloemen en Planten  Borculo 
Soldaat  IJzer en Metaal Recycling  Borculo 
ACCB Auto / Caravan Cleaning  Borculo 
Tragter  Brandbeveiliging    Neede 
Bosch Verf en Behang   Borculo 
Beerten Autoschade    Borculo 
Wian Afbouw  / Stukadoor   Borculo 
Kruize Houthandel    Borculo 
Knipperij Dames en Heren Kapsalon Borculo 
Achterhoekstuc Stukadoor / Afbouw  Borculo 
Wolfs   Metsel en Timmerbedrijf  Borculo 
Stokkink  Installatiebedrijf   Borculo 
 
 
 
Bedrijfsdonateurs : 
 
Goossens Tweewielers   Borculo 
Autobedrijf Berkelland   Borculo 
Baay Caravans    Borculo 
Beerten Uitdeuken Zonder Spuiten  Borculo 
Krabbenborg tuincentrum   Borculo 
Expert       Borculo 
 
 
 
 
 


