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Sponsoren van onze speeltuinvereniging.

Peperkamp Modelbouw.
Verlengde Maanderweg 87. Ede.

Taartaholic.
Gerian Peperkamp.
Verlengde Maanderweg 87a Ede.

Evers Cilinderkop Revisie.
Kelvinstraat 55. Ede.

Harkes Tuincentrum.
Klinkerbergerweg 29 Ede.
Namens de vereniging onze hartelijke dank.
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Kennismaking avond vrijwilligers.
9 april j.l is er door de vereniging een vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd. Hoofddoel van deze
avond was de onderlinge kennismaking van de vrijwilligers. De ervaring was dat men wel eens naam
van een vrijwilliger had gehoord, maar er geen gezicht bij had. De afstand tussen onze vrijwilligers bleek
in enkele gevallen te groot. Daar moest wat aan gebeuren.
Op de internet pagina van de Korenbloem en op persoonlijke wijze werden er een groot aantal
vrijwilligers op deze avond uitgenodigd.
De opkomst was redelijk te noemen, zo’n 20 mensen waren op de avond aanwezig.
Na het welkomstwoord, ging men de kring door en stelde iedere aanwezige zich voor, niet alleen met
naam en toenaam maar ook met de activiteiten die men wenste te organiseren.
Het onderling uitwisselen van gedachten leverde verrassende feiten op. Het
eerdere idee van een workshop taarten maken werd op deze avond omgezet in
een definitief plan.
Ook het organiseren van een z.g spijkerdorp in de laatste zomervakantie wordt
verder uitgewerkt om uit te gaan voeren.
Naast het organiseren van een voetbal toernooi, kwam ook het organiseren van
andere sporten ter sprake.
Ook zou men graag een ruilbeurs van kinderkleding en schoenen willen organiseren.
Aan initiatieven en goede ideeën geen gebrek, het invullen van de bezetting echter wel. Voor de
uitvoering zijn vrijwilligers nodig en die zijn er (nog) niet genoeg.
Na afloop waren er smakelijke hapjes en drankjes om in een ongedwongen
sfeer de avond voort te zetten.
Het werd een bijzondere en gezellige avond en dit is zeker voor herhaling
vatbaar, de eerste stap naar het z.g “wij “gevoel is gezet.
Natuurlijk hopen we een volgend keer op een nog betere opkomst.

Paaseieren zoeken.
3 April was er weer het traditionele zoeken van paaseieren. Evelien Nap met dochters Elyse en….
hadden de zaak goed voorbereid. Voordat de kinderen de speeltuin in mochten werden de eieren op
zorgvuldige en geraffineerde wijze verstopt.
Bij het openen van de speeltuin werden de kinderen in twee leeftijdsgroepen verdeeld. En daarna kon
het zoeken beginnen.
Driftig en fanatiek werd er door de kinderen gespeurd, triomfantelijk werd er
geroepen wanneer er weer een ei werd gevonden.
Ook waren er gouden eieren verstopt, voor elke groep waren er hiervan twee
verstopt. De vinders hiervan ontvingen een extra prijs.
Tevreden ging iedereen huiswaarts. Een geslaagde activiteit en een compliment
aan de organisatie..
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Voetbaltoernooi.
Vrijdag 14 april j.l organiseerde Peter de Vaal met dochters Kim en Esmee een voetbal- toernooi in de
Korenbloem.
Een geweldig initiatief , ruim van tevoren werden de kinderen geattendeerd op het komende toernooi
en kon men zich als deelnemer aanmelden bij de beheerder of via internet.
30 kinderen deden dat dan ook , naar aanleiding hiervan werd een draaiboek gemaakt.
De aftrap vond plaats door de kleinsten ( 6 en 7 jaar ) onder ons
Het is een gegeven dat topsporters veel energie gebruiken , om deze aan te vullen was er voor
voldoende drinken en fruit gezorgd , er werd dan ook dankbaar gebruik van deze voorziening gemaakt .
Een goed leidende scheidsrechter in de persoon van Maarten Verelst zorgde ervoor dat de wedstrijden
op een eerlijke en sportieve manier plaats hebben gevonden , hij verdient dan ook een groot
compliment.
De winnaars staan hieronder , aan de verhitte en moegestreden gelaten is goed te zien welke inspanning
deze top spelers hebben geleverd.

De wat oudere jeugd trapte om 16.00 uur af , ook hier werden de deelnemers in ploegen ingedeeld, in
totaal deden er zes ploegen mee.
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De kwalificatie ronden werden afgewerkt , fanatiek ging men er tegenaan.
Ook was goed te zien dat er ons landje veel voetbaltalent rondloopt , bekwaam en met veel inzicht werd
de bal vakkundig rondgespeeld.
Na enkele onderbrekingen door lichte blessures bleven er twee ploegen over, de eerste ploeg was
Nederland , de tweede heette Duitsland.
Een ouderwetse finale , in de reguliere tijd stond er een gelijkspel op het bord 2-2.
Verlenging was dus nodig , hierbij werd het z.g sudden dead gehanteerd, d.w.z het eerste doelpunt was
tevens het winnende doelpunt.
Uiteindelijk bleek Nederland de winnaar, eindelijk is de frustratie van voorgaande jaren in één klap door
deze spelers uitgewist.
Ook deze wedstrijden werden door Maarten als arbiter naar volledige tevredenheid en op een sportieve
wijze gespeeld.
Op onderstaande foto staat het winnende team aan de rechterzijde van de scheidsrechter en aan de
linkerzijde het team wat tweede is geworden.

Een geslaagd toernooi en zeker een herhaling waard , een compliment aan de familie De Vaal en aan
Eelco van de Zee en natuurlijk ook aan David de DJ.
Om dit alles mogelijk te maken waren deze mensen ’s morgens al bezig de zaak aan het opbouwen en
voor te bereiden.
Helaas was er ook een schaduwzijde aan dit gebeuren , zonder zich af te melden waren er een aantal
kinderen die niet op kwamen dagen.
Wel inschrijven , maar niet komen , een trieste zaak.
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Ledenvergadering 16 jan 2015.
Het is een feit dat de ledenvergadering in de regel op weinig belangstelling kan rekenen en matig wordt
bezocht.
Om hier enige verandering in te brengen werd een nieuw idee gelanceerd, we combineren de
ledenvergadering met een informele Nieuwjaar receptie.
Eerst de vergadering en aansluitend de receptie.
We zijn blij dat op deze vergadering beduidend meer leden aanwezig waren. In totaal waren er 18
personen aanwezig.
Na het welkomstwoord werd verantwoording afgelegd m.b.t activiteiten,
onderhoud speeltoestellen, gedane investeringen, verbeterde
administratie, enz. De plannen voor het nieuwe jaar werden breed
uitgemeten.
Daarna een financieel verslag van de penningmeester over 2014, voor
reparatie en vervanging van speeltoestellen, voor het aanpakken van
achterstallig onderhoud was veel geld nodig. Het actiever benaderen van
leden in verband met achterstand in de betaling van contributie en het
opschonen van het ledenbestand is nu structureel opgepakt.
Veel tijd en energie is er door onze penningmeester in dit werk gestoken, in dit kader is het dan
verheugend dat de kascommissie haar volledige instemming kon geven m.b.t het financiële verslag.
Een groter compliment kun je Ed niet geven. Ook werd duidelijk dat onze kleine vereniging er na een jaar
hard werken er in veel opzichten weer goed voor staat.
Na het officiële gedeelte was het de beurt aan Rizgar Parlak , Rizgar is door de gemeente aangesteld als
wijkregisseur en draagt de verantwoording over diverse initiatieven en gebeurtenissen in onze wijk.
In dit kader is hij dan ook door ons uitgenodigd , ook de wederzijdse kennismaking speelde een
belangrijke rol en bleek niet overbodig. Een mooi moment om elkaar te informeren over onze functie in
de wijk.
Nadat hij zich had voorgesteld en in grote lijnen over zijn werkzaamheden had
verteld was er de mogelijkheid om vragen aan hem te stellen.
Na het “ vragen uurtje” konden wij hem op onze beurt meer vertellen over de
identiteit en de prominente plek die de speeltuin niet alleen in de wijk maar ook
in de regio inneemt.
De avond werd daarmee afgesloten en was er ruimte om gezellig na te kletsen.
Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt.
De avond eindigde in een zeer gezellig samenzijn.

Nieuwe beheerder.
Wanneer u de laatste tijd in de Korenbloem bent geweest, is het zeer waarschijnlijk dat u is opgevallen
dat er een andere beheerder aanwezig is.
Lichamelijk ongemak en daardoor veelvuldige afwezigheid was de oorzaak dat de vorige beheerder,
Bertus, de werkzaamheden niet meer naar wens kon uitvoeren.
In goede harmonie en in alle redelijkheid is besloten een andere beheerder aan te stellen.
Het spreekt voor zich dat we Bertus van alles het beste wensen.
De nieuwe beheerder stelt zich in deze editie van de Wip Wap aan u voor.
Speeltuin “De Korenbloem “ Ede
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Volwassenavond/ seniorenavond.
Deze avond , destijds door David Bonnecroy geïntroduceerd, blijkt een steeds groter succes te worden
en zal in de wintermaanden 2015/2016 een maandelijks onderdeel worden.
De formule is verrassend eenvoudig, men kan uit vele vormen van vermaak zoals kaarten, spellen,
schaken of dammen kiezen, in principe is alles mogelijk.
Indien je zelf iets wil, of heb je een goed idee, je bent welkom.
Indien men alleen wenst te praten of kennis wil maken met buurtbewoners , ook dit kan.
In de het najaar starten deze gezellige avonden weer en bent u van harte welkom.
De volgen data zijn daarvoor gereserveerd, wellicht is het verstandig deze alvast op de kalender te
noteren.
16 oktober
27 november
22 januari
19 februari
18 maart

Zomerfeest.
13 Juni is weer een groot feest voor leden en niet leden in onze
speeltuin. Dit jaarlijks terugkerend element is een alternatief voor
Koningsdag . Zoals u weet werd dit feest jarenlang in de speeltuin
georganiseerd.
Het belooft weer een spetterend geheel te worden, We zijn bijzonder
blij dat de kinderboerderij en buurthuis De Kolk zoals vorig jaar ook
weer aanwezig zijn.
Damvereniging De Kroonschijf zal present zijn en onze eigen vereniging
is met een stand aanwezig.
Verder wil ik niet te veel verklappen, lees de bijgesloten flyer en breng vanaf 10.30 uur een bezoek aan
de Korenbloem.
Tot ziens op 13 juni.
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Mag ik me even voorstellen ?

Hallo, mijn naam is Ieke Voulon.
Vanaf 20 april 2015 ben ik de nieuwe beheerder
van speeltuin de Korenbloem.
Via deze wip wap wil ik u iets over mezelf vertellen.
Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen.
Ik heb diverse hobby's t.w. leer bewerken (leren
broekriemen), muziek maken (op een steirische
harmonika) en wandelen.
De speeltuin ken ik al van kinds af, je kan zeggen ik
ben er mee opgegroeid.
Nooit aan gedacht ooit eens beheerder ervan te worden, des te leuker is het voor mij om dit nu te
mogen doen.
Ik werk 32 jaar bij Permar. Eerst 15 jaar bij de technische dienst en de andere jaren als leidinggevende op
diverse plaatsen extern voor Permar.
En nu dan beheerder van de Korenbloem.
Ik draag hier zorg voor een veilige en vriendelijke speelomgeving voor uw kinderen en zal dat ook met
veel inzet doen.
Mocht het zijn dat u vragen ideeën of wat dan ook heeft, schroom niet en neem contact op. Ook als u
zich op wil geven als vrijwilliger om lekker bij het knutselen of andere evenementen te helpen die de
speeltuin organiseert.
Zonder uw steun is dit niet mogelijk .
Samen met u en uw kinderen hoop ik dat wij met zijn allen er een leuke tijd van maken, waar uw
kinderen later als ze oud zijn hopelijk nog steeds over praten , dat zal leuk zijn.
vriendelijk groet,
Ieke Voulon,
beheerder speeltuin de Korenbloem.
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Verboden voor moeders.
Dat was het motto voor de knutselmiddag op 6 mei j.l , uiteraard had dit een goede reden er werden die
middag namelijk kadootjes voor moeder gemaakt.
Maar liefst 43 kinderen maakten gebruik van deze mogelijkheid , een ongekend aantal .
Het was een gezellige drukte , er was gezorgd voor mooie materialen zoals schildersdoek ,verf, lijm ,
knopen e.d. , met de tong uit de mond en onder de bezielende leiding van Linda
werd op enthousiaste wijze gewerkt, het resultaat was er ook naar.
Onder het wakend oog van Ido Wolters en Ieke Voulon werden de mooiste
kunstwerken geproduceerd , waar de moeders erg door verrast zullen zijn.
Het onverwachte grote aantal kinderen maakte noodzakelijk dat de beheerder ,
halsoverkop spulletjes moest gaan halen.
Het was een gezellige middag die voorbij vloog , een ieder had het dan ook bijzonder goed naar zijn zin.
Zeer zeker is dit voor herhaling vatbaar.
Een knutselmiddag t..b.v vaderdag staat ook op de rol , houdt de internet pagina van de vereniging en
de nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Taarten maken.
Een dag later was er wederom een activiteit .
Bij voorinschrijving konden 20 kinderen onder leiding van Gerian Peperkamp, geassisteerd door Esmee
en Kim Verwaal aan de slag om chocolade producten te maken.
Ook deze activiteit bleek een groot succes en werd er hard en geconcentreerd gewerkt.
Trots waren de kinderen op het resultaat , de gemaakte producten werden in een prachtige doos mee
naar huis genomen.
De stralende gezichten spraken boekdelen , hieruit was af te leiden dat deze
middag wederom een groot succes was.
Hulde en een groot compliment voor de mensen ( vrijwilligers ) die het
knutselen en het maken van taarten mogelijk maken.

Kleurplaat.
Op de volgende pagina vindt je een kleurplaat.
Laat je eens van de beste kans zien en ga er voluit tegenaan, kleur deze naar eigen inzicht netjes in en
lever deze op 13 juni tijdens het zomerfeest bij Evelien in.
Er zijn leuke prijzen te verdienen.
Vergeet niet je naam, leeftijd en adres te vermelden.
Je kunt Evelien naast de pannenkoeken kraam vinden.
Veel succes.
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