Overzicht activiteiten 2020:
1 januari 2020

Eerste klusje in het nieuwe jaar. Viel reuze mee qua vuurwerk. 1 vuilniszakje.
Maar er waren vernielingen. Bij de spieker lag de voorwand eraf en
brandschade op de vloer in de spieker. Aan het houten zitbankje waren een
paar zwart geblakerde strepen op de zitplanken.

2 t/m 7 maart 2020

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 € 318,39 De helft hiervan (€ 159,20) gaat naar onze
speeltuinvereniging. De opbrengst in 2020 is € 59,85 meer dan in 2019!!

9 maart 2020 (dinsdag)

Opnames voor TV programma “Onderweg naar de Regio” Gert werd
geïnterviewd over het speelterrein en de kinderen van de Montessori school
speelden in het speelterrein als figuranten voor het programma.

Week van 13 maart 2020

Archeologisch onderzoek aan de ijzertijd laan. Dit ligt wel buiten het
speelterrein, maar wellicht komt er in de toekomst ook nog speeltoestellen in
het nieuw te bouwen gedeelte

14 maart 2020 (zaterdag)

NLdoet dag. Geweldig leuke dag waar winnaar van de ontwerpwedstrijd Jarno
de Boer in het zonnetje werd gezet. Er was een grote opkomst van
buurtbewoners en kinderen waardoor het blotevoetenpad in 1 dag gelegd is.
Zelfs 1 dag voor de “intelligente lockdown” van de Coronacrisis. Het kon nog
net.

Door de Coronacrisis liggen de meeste activiteiten plat, zo ook voor ons als speeltuinvereniging. Niemand weet of het
nog mogelijk is om in 2020 nog activiteiten te organiseren. Wij streven er wel naar om toch een vetbollenmiddag te
houden en de kerstmarkt in december 2020 nog te kunnen doen.
Week van 29 maart 2020

Gert en Bianca restaureren met nieuwe wilgen de Tipihutten in de TipiTuun.
Bianca geeft ze in het droge voorjaar vaak water waardoor ze toch nog
groeien.

3 mei 2020 (zondag)

Uitzending op TV van programma “Onderweg naar de Regio”

23 juni 2020 (dinsdag)

Jaarvergadering van 2019. Met in achtneming van de anderhalve meter
coronamaatregel. Voor de laatste keer aan de Klokbeker 8.

