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Voorwoord 

Binnen het kader van de afspraken met de gemeente en de daaraan gekoppelde 

jaarlijkse prestatiesubsidietoekenning organiseert vereniging Speeltuin de Bras op 

regelmatige basis extra activiteiten, naast de reguliere opening. 

Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op de grootste doelgroep van de speeltuin (3-

10 jaar) en hebben meestal de vorm van een knutselmiddag in een thema dat actueel 

is voor de maand: Carnaval, Pasen, Moederdag et cetera. Maar ook aan de beginnende 

tieners (10-12 jaar) en aan de ouders wordt gedacht: wat te denken van Zomerbuffet en 

natuurlijk ons paradepaardje: de Halloweenviering op 31 oktober. En laten we 

Krabbelfeest in 2015 en Lustrumfeest in 2016 niet vergeten: met jong en oud vierden we 

groots feest. 

Op verzoek van de gemeente stellen we vanaf dit jaar een activiteitenverslag op om aan 

te tonen dat: 

▪ wij voldoen aan de eisen die de gemeente stelt aan ons activiteitenprogramma (10 

of meer activiteiten per jaar); 

▪ ons activiteitenprogramma gewild, succesvol en gewoon supergezellig is; 

▪ het activiteitenprogramma een vast onderdeel is van ons exploitatiebeleid. Dus niet: 

“zullen we wel of geen activiteit organiseren?” maar “dit is het 

activiteitenprogramma voor deze periode!” 

Daar dit ‘nieuwe’ stukje verantwoording naar de gemeente (en de leden!) dit jaar voor 

het eerst aan de orde is, moeten we even opstarten en inkomen. Vanaf volgend jaar zal 

het activiteitenverslag uiterlijk begin juni worden gepubliceerd (als 

onderdeel/addendum van het jaarverslag), dit jaar geeft de gemeente ons de ruimte om 

het uiterlijk 1 september te publiceren. 

Veel leesplezier met dit activiteitenverslag en mochten de teksten en de foto’s je 

bekend voorkomen… dat klopt, op Facebook en op onze site hebben we allang verslag 

gedaan van onze activiteiten ;) 

Juan Zondervan 

Vereniging Speeltuin de Bras  
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De activiteiten 
“Eén foto zegt meer dan 1000 woorden”, gaat het gezegde. Daarom hebben we het 

activiteitenverslag voornamelijk in beeld proberen uit te drukken, met hier en daar 

wat begeleidende tekst. Voor elke activiteit proberen we een aantrekkelijke flyer te 

maken om daarmee de kinderen én ouders te overtuigen om mee te doen met de 

activiteit. Foto’s, flyers, begeleidende tekst… bij dezen het activiteitenprogramma van 

vereniging Speeltuin de Bras, periode oktober 2016 – juli 2017! 

Herfstknutselen – 5 oktober 2016  

 

Op Facebook: 

Superleuke knutselmiddag geweest in de 

speeltuin. Kinderen hebben mooie 

werkjes gemaakt. 
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Halloweenknutselen – 26 oktober 2016  

Op Facebook: 

Halloweenknutselen is zeer geslaagd. 

Pompoenen zijn heel mooi geworden. 
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Halloweenviering – 31 oktober 2016  

 

 

Uit het jaarverslag 2016: 

Halloween… dat is wel ons ding. Al enkele 

jaren verzorgen wij in de Indische Buurt 

deze uit de Verenigde Staten 

overgewaaide festiviteit en al zeggen we 

het zelf… het Halloweenfeest van 

speeltuin de Bras is niet zomaar een 

activiteit, het is een écht een begrip 

geworden, in de wijk én buiten de wijk! 

Liepen we een paar jaar geleden nog met 

maximaal 20 kinderen langs de deuren in 

de wijk, in 2016 moesten we er een hele 

organisatie voor op touw zetten om de 

meer dan 100(!) aanmeldingen in goede 

banen te leiden. 
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Winterknutselen – 16 november 2016  

Op Facebook: 

Heerlijk geknutseld met de kinderen. 

Superleuke sneeuwpoppen gemaakt. 
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Kerstactiviteit – 14 december 2016  

 

 

Op speeltuindebras.nl: 

Op woensdag 14 december 2016 sloot 

speeltuin de Bras zijn 

activiteitenprogramma van 2016 af met 

de activiteit Kerstknutselen. 13 kinderen 

namen deel aan deze activiteit en ze 

maakten prachtige sterren van 

piepschuim om in de kerstboom te 

hangen. Nadat de sterren uit het 

piepschuim waren geknipt, werden ze 

door de kinderen geverfd en versierd 

met glitterstikkers en -poeder. De 

kerstbomen waarin deze sterren hangen, 

zullen tot de mooist versierde bomen in 

Delft en omstreken behoren, dat kan niet 

anders! 

Tijdens het knutselen werden de 

kinderen voorzien van allerhande 

lekkernij, zoals limonade en een 

chocololly. Maar dat was nog niet alles… 

aan het eind van de activiteit kregen de 

kinderen niet alleen de door hen 

gemaakte sterren mee, maar ook een 

verrassing van Margo: een kerstmantasje 

met daarin wat zoetigheid! De vreugde 

van de kinderen was de mooiste 

afsluiting van het jaar voor vereniging 

speeltuin de Bras. 
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Carnavalknutselen – 22 februari 2017  

Op speeltuindebras.nl: 

Woensdag 22 februari trapte speeltuin 

de Bras het activiteitenprogramma 2017 

af met de knutselactiviteit 

Carnavalknutselen. Het slechte weer 

nodigde helaas niet al te veel kinderen 

uit om naar de speeltuin de komen, maar 

met 6 kinderen en de leiding was het 

evengoed een gezellige boel! Het thema 

werd ingevuld met het maken van 

prachtige maskers. Wat moeten de 

kinderen er prachtig uit hebben gezien 

tijdens de diverse carnavalsvieringen! 

Matea (11), een van de kinderen die 

meedeed aan Carnavalknutselen, zei 

erover: Het was heel erg leuk en er waren 

hele mooie dingen om mee te knutselen. 
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Voorjaarsknutselen – 22 maart 2017  

 

 

Op speeltuindebras.nl: 

Kunst en techniek gaan goed samen, dat 

werd maar weer eens bewezen tijdens de 

activiteit Voorjaarsknutselen op 

woensdag 22 maart. Er werd door 11 

kinderen flink geknipt, gevormd en 

geplakt om tot de meest prachtige 

mozaïekschilderijtjes te komen. 

Stuk voor stuk juweeltjes die elke saaie 

muur meteen zouden opfleuren! 
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Paasknutselen – 12 april 2017  

Op speeltuindebras.nl: 

Het weer was wat killetjes deze woensdag 

en daarmee eigenlijk perfect voor een 

knusse knutselmiddag in het 

speeltuinhok. Tien kinderen stortten zich 

op papier, stickers, frutsels en allerhande 

dingetjes om een fraai paasmandje in 

elkaar knutselen. Voor de liefhebbers 

lagen er ook nog kleurplaten om 

ingekleurd te worden. 

Een paasmandje is een mooi ding, maar 

wordt nog veel mooier als je ‘m vult met 

chocolade-eitjes en -haasjes. Daar zorgde 

de speeltuin voor! 
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Moederdagknutselen – 10 mei 2017  

 

 

Op speeltuindebras.nl: 

Normaliter is het beheerdershok tijdens 

een activiteitenmiddag gevuld met 

kinderen én moeders. De laatsten waren 

woensdagmiddag 10 mei voor een keer 

niet welkom. Niet omdat we de moeders 

niet waarderen, integendeel, juist omdat 

we ze waarderen! Daarom werd in het 

grootste geheim door 12 kinderen een 

prachtig moederdagcadeau geknutseld: 

een mooi versierd potje met badzout. Om 

zo hun mama op zondag 14 mei samen 

met een ontbijtje te kunnen verrassen. 

Zelfs een handjevol oma's (ook moeders) 

en opa's hielpen mee! 
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Vaderdagknutselen – 14 juni 2017 

Op speeltuindebras.nl: 

Wie is de sterkste man van de hele wereld? 

Wie repareert je speelgoed als je het per 

ongeluk stuk hebt gemaakt? 

Wie staat er altijd langs de lijn als je op 

zaterdagochtend aan het sporten bent? 

Wie helpt je altijd met je huiswerk? 

Juist, onze supercoole papa’s! 

En daarom zetten we deze geweldige 

binken een keer per jaar, op Vaderdag, 

graag in het zonnetje. 

In speeltuin de Bras hebben we 

woensdagmiddag 14 juni met 12 kinderen 

stevig geknutseld aan een topcadeau voor 

onze helden: een vet-versierde mok met 

lekkernijtjes erin! 
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Zomerbuffet – 5 juli 2017  

 

 

Op speeltuindebras.nl: 

Als krijgen leuk is en geven mooi is, dan 

moet delen minstens fantastisch zijn. En 

dat is het ook, gezien de vele vrolijke 

gezichten van personen die op het 

Zomerbuffet van elkaar én van elkaars 

lekkernijen genoten. 

Zo’n 30 volwassenen en kinderen zaten 

gezellig aan een lange tafel die nokkievol 

gevuld was met de meest heerlijke 

gerechten: pannenkoeken, pasteitjes, 

pizza’s, te veel om op te noemen. 

Na de geslaagde dis was het voor de 

kinderen nog even flink spelen in de 

speeltuin en keuvelden de volwassen 

onder het genot van een kopje koffie over 

van alles en nog wat met elkaar. 

Speeltuin de Bras is een plek waar je met 

elkaar bent en van elkaar geniet! 
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Toekomstige activiteiten 
Voor het resterende deel van 2017 hebben we de volgende activiteiten op de 

planning staan: 

▪ augustus: Spelletjesmiddag 

▪ september: Herfstknutselen 

▪ september: Zomerafsluiting 

▪ oktober: Halloweenknutselen 

▪ oktober: Halloweenviering 

▪ november: Bowlen 

▪ december: Kerstviering 

Genoeg te doen in speeltuin de Bras! 
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