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Vandaag onze 5 jaarvergadering voor leden. We staan nu niet meer aan het begin van het leven als
Speeltuinvereniging Borger-West. De vorm zit er nu goed in en wij vervolgend onze eigen weg als
speeltuinvereniging. Wij zijn erg verheugd met de aanwinst van nieuw bestuurslid Esther Gerbers en heten
haar van harte welkom. Het aantal leden in 2019 gestegen tot 49 leden. Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen en
2 opzeggingen. De wijk groeit nog steeds door de bouw van de huizen aan de Kranssteen en de Klokbeker.
Bij de ene activiteit komen nog steeds genoeg kinderen ook al is het na een paar jaar niet nieuw meer, bij de
andere activiteit komen minder kinderen dan verwacht. Zoals ook vorig jaar zagen we in 2019 bij de kinderen
nieuwe gezichten. Andersom ook, kinderen die 2 jaar geleden bij de Vlierbessenjamsessie en
Vetbollenmiddag waren, zijn er in 2019 niet meer bij geweest. Het aantal activiteiten is verminderd. Zo is er
eigenlijk geen samenwerking meer met de sportcoaches van de gemeente. Door te weinig opkomst op de
buitenspeelfeesten worden deze niet meer georganiseerd. Het wordt ook moeilijker om kinderen enthousiast
te krijgen voor activiteiten.
De website is enigszins veranderd dit jaar. Helaas zijn de foto’s nu niet meer te zien. Wij hebben een gratis
website via de host “Jouwweb” en betaalden alleen voor de domeinnaam. De webhost heeft bepaald dat
foto’s nu alleen nog voor betaalde websites gaan gelden. Omdat foto’s een wezenlijk onderdeel van de
website is hebben wij besloten om toch een betaalde webabonnement te nemen van € 90,- per jaar. Er zijn
nog meer voordelen aan een abonnement, zoals bijvoorbeeld; eigen mailadres, statistieken e.d. Dat moet
verder nog geïmplementeerd worden.
Heel leuk was het gesprek met Jan Seton en Amina Schilperoort op het gemeentehuis in Exloo in augustus
van 2019. Wij komen in aanmerking voor Cittaslow. Zij zijn erg enthousiast over de natuurlijke aanpak van de
speeltuinvereniging en de mogelijkheden die het speelterrein bied voor het toerisme. De samenwerking met
Cittaslow moet nog wel verder uitgewerkt worden en heeft nog wat aandacht nodig. Zo zal de Cittaslow
award nog officieel worden uitgereikt aan ons als er weer bijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Wij
zullen dan op de website en andere communicatie moeten gaan vermelden dat wij Cittaslow zijn. Alsmede
contacten met andere Cittaslow supporters onderhouden.
Gelukkig doet de NLdoet dag het ieder jaar goed. Zo ook in 2019. Vanwege het slechte weer was de NLdoet
dat een week uitgesteld. En evengoed hadden we goede hulp van buurtgenoten bij het plaatsen van de
schommel. Het Oranjefonds stelde ook dit jaar weer € 400,- beschikbaar voor materialen om de schommel te
plaatsen. Ook werd er onderhoud gepleegd door de fietscrossbaan onkruidvrij te maken. Na de NLdoetdag is
de schommel officieel geopend door het kinderbestuur.

Het idee om de stem van de kinderen te horen heeft in 2018 zijn weerklank gevonden in een kinderbestuur.
Om zo ook de kinderen te betrekken bij de speeltuinvereniging. Op 8 mei 2019 hebben we een heus
vergaderfeestje van het kinderbestuur gehad. Hier werden de nieuwe voorzitters Jilda Reinders en Hannah
Geurts officieel uit hun midden gekozen. En we hadden een foto speurtocht met de kinderen door het
speelterrein gedaan. De kinderen kwamen ook met hele goede ideeën, zoals meer bomen met eetbare
vruchten. Een uitbreiding van de klauterpiramide klimtoestel, er is nu te weinig mogelijkheid om te klauteren.
En als best uitvoerbare idee, een blotevoetenpad. Met een paar kinderen is er een studiemiddag bij het
blotevoetenpad in het Hunnebedcentrum geweest. De kinderen hebben goed naar de materialen en de
bruikbaarheid daarvan gekeken. En met name als varkentjes gerommeld in de leem modder. Heerlijk!
Hoogtepunten aan activiteiten zijn toch ook in 2019 weer de Vlierbessen Jamsessies, Vet & Mezenbollen
maken met de kinderen en de Kerstmarkt in december.
4 september hadden wij goed weer voor 1 hele leuke Vlierbessen Jamsessie! Er kwamen maar liefst 12
kinderen. Geweldig om met de kinderen en hulpvaders dit keer, de struiken in te duiken om Vlierbessen te
plukken, ritsen, wassen en tot jam maken in de heksenketel. De kinderen kregen allen zelf een potje
Vlierbessenjam mee naar huis. De tweede Jamsessie op 11 september viel een beetje in de motregen, maar
Gert had een opblaasbare koepeltent geregeld. Er kwamen geen kinderen helaas, maar wij als bestuur
hebben erg genoten van deze Jamsessie in de achtertuin van Bianca.
Bij de Vet & mezenbollenmiddag waren er 22 kinderen om vetbolbekers te maken en daarna had Annie
lekkere pannenkoeken gebakken. Dit keer konden de kinderen een ontwerp tekenen voor het nieuwe
Blotevoetenpad. Een heuse ontwerpwedstrijd. Het winnende ontwerp werd gebruikt in de uiteindelijke aanleg
van het Blotevoetenpad. Er waren dit jaar nieuwe kinderen die er voorgaande jaren niet waren. Voor de
kerstmarkt waren er genoeg vetbekers om te verkopen. De kerstmarkt was dit jaar de beste ooit. Het weer zat
mee en de omzet is hoger dan ooit. Bianca en haar moeder hebben de Tamme Kastanje soep gemaakt. Dat
blijft toch wel een topper op de kerstmarkt die de meeste omzet genereerd. Daar gaan we dit komend jaar
ook zeker mee door. We hadden weer een goede staplaats, dezelfde plaats als altijd. En weer een leuke “raad
eens hoeveel…” prijsvraag. Het kinderbestuur had een leuk filmpje gemaakt van de 2 winnaars dit jaar. 1
Winnaar woonde in Stadskanaal. Hier heeft Bianca een Brunabon naar gebracht. De andere winnaar kreeg
een cadeaubon van de Kaasbank, wat erg leuk is als je in Borger zelf woont.
De bloemenzee die het speelterrein van eind mei tot ver in juli een totaal ander gezicht geeft, vind de een
fantastisch en de ander wil er het liefst een maaier overheen. De natuurliefhebbers konden zich helemaal
storten op de diversiteit aan bloemen die er groeiden. In 2016 hebben wij deze ze in kaart gebracht en op
onze website gecatalogiseerd. Er zijn 34 verschillende bloemensoorten genoteerd. De diversiteit en het
onverwachte van de natuur is mooi te zien dit jaar. Het valt nu op dat de bloemenzee er anders uit ziet dan
het voorgaande jaren. Er zijn sterke soorten die beginnen te woekeren. Andere soorten hebben na het zaaien
5 jaar geleden het niet meer zo naar de zin en komen nu niet meer op. Al met al minder bloemsoorten. Gert
heeft naast de schommel nieuwe wildbloemenzaad gestrooid en daar komen nu vele nieuwe soorten op.
Sinds 2017 hebben we een eigen bosmaaier in beheer. Gert heeft de paden naar en rond de toestellen weer
goed bijgehouden. Ook hebben wij net als vorig jaar de distels en brandnetels al vroeg in het voorjaar

verwijderd. Hierdoor werd voorkomen dat ze gaan bloeien en zaad maken, waardoor er nog weinig distels en
brandnetel in het speelterrein te vinden zijn. Kinderen moeten ook met prikkelplanten omgaan, maar tijdens
het spelen zijn brandnetels en distels echt niet fijn.
Het maaifeest was qua weer een beetje miezerig. Het aantal buurtbewoners die hielpen viel tegen. In totaal 2
buurtbewoners die het bestuur kwam helpen. Maar Jilda Reinders als voorzitter van het kinderbestuur was er
wel. Dit jaar zullen we een dringender beroep doen op de buurtbewoners om te helpen.
In 2019 had de inspectie eenmaal een opmerking over rotplekken in de liggers van de balansbalken. Gert
heeft dit met houtvulmiddel opgelost.

Overzicht activiteiten 2019:
1 januari 2019

Eerste klusje in het nieuwe jaar. Samen met Giselle de Roo het vuurwerk
opgeruimd in het speelterrein en bij de Spieker. Viel reuze mee!! Half
vuilniszakje.

25 februari t/m 9 maart 2019

Collecte door de wijk Borger-West voor Jantje Beton. Door hieraan mee te
doen halen wij als speeltuinvereniging geld op voor extra speelmogelijkheden
voor de eigen club én voor kinderen in heel Nederland! Opbrengst collecte
voor Jantje Beton is dit jaar € 258,54. Dit is € 36,57 minder dan in 2018 helaas.
De helft van de opbrengst (€ 129,27) gaat naar onze speeltuinvereniging.

23 maart 2019 (zaterdag)

Klusdag voor NLdoet. was 16 maart 2019. Vanwege de regen hebben we dit
een week uitgesteld naar 23 maart 2019. Was een prima keus. Goed weer en
fantastisch goed hulp gehad. We hebben een robinia houten dubbele
schommel geplaatst.

30 maart 2019 (zaterdag)

Officiële opening van de schommel door het kinderbestuur en de kinderen uit
de wijk. Dezelfde middag zijn er ook distels en brandnetels verwijderd uit het
speelterrein.

8 mei 2019 (woensdag)

Vergaderfeestje van het kinderbestuur. De 7 aanwezige kinderbestuursleden
hebben een nieuwe voorzitter gekozen. Het zijn er 2 geworden. Zittende
voorzitter Giselle de Roo heeft het voorzitterschap overgedragen aan
Algemeen voorzitter Hannah Geurt en Vice voorzitter Jilda Reinders. De
kinderen hebben heel veel bruikbare ideeën aan gedragen. En we hadden een
foto speurtocht door het speelterrein gedaan.

14 mei 2019 (dinsdag)

Algemene jaarvergadering voor alle leden. Dit keer aan de Trechterbeker 45.

23 mei 2019 (woensdag)

Studiemiddag van het kinderbestuur bij het blotevoetenpad van het
Hunebedcentrum.

26 juni 2019 (woensdag)

Nog een keer verwijderen distels en brandnetels uit het speelterrein.

28 augustus 2019 (woensdag)

Gesprek met Jan Seton en Amina Schilperoort over onze aanmelding voor
CittaSlow.

4 + 11 september 2019 (woensdag)
19 oktober 2019 (zaterdag)

Vlierbessen Jamsessies.
Van het najaar klusje maken wij gewoon een heel leuk Maaifeest. Wij ruimen
wij maaisel van de bloemenzee op tot grote hopen achter in het speelterrein.

20 november 2019 (woensdag)

Vetbollenmiddag!! Alle kinderen (ook van buiten de wijk) zijn uitgenodigd om
vetbekertjes en vettaartjes te maken. De kinderen mochten de vetbekertjes en
vettaartjes zelf verkopen op de kerstmarkt. Natuurlijk zijn de kinderen trots op
hun werk en krijgen zij een vetbekertje mee naar huis. Na het harde werken
bakken wij lekkere pannenkoeken voor de kinderen.

1 december 2019 (zaterdag)

Vergadering met het kinderbestuur om het beste ontwerp te kiezen als
winnaar van de ontwerpwedstrijd van het Blotevoetenpad.

7 december 2019 (zaterdag)

Kerstmarkt Borger. Wat een gezellig feest is dat ieder jaar weer. De kinderen
mogen bij ons achter de kraam zelf de vetbollen, vlierbessenjam verkopen.
Ook dit jaar zeker weer live Cooking in de heksenketel met Tamme Kastanje
soep.

Website:

www.speeltuinverenigingborgerwest.nl

Email:

speeltuinverenigingborgerwest@mail.com

Facebook:

Speeltuinvereniging Borger-West

Twitter:

@svborgerwest

