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Muziekmaken op de fiets en dan
ook nog figuren rijden. De Bicycle
Band Crescendo uit het Friese

Opende stal zaterdagmiddag de show bij de
jaarlijkse Taptoe Borculo. De tweede editie, die op
het hoofdveld van vv Reünie werd afgewerkt, trok
meer publiek dan die een jaar geleden. De
Stichting voor Cultuur, Sport en Spel heette verder
Euphonia uit Eibergen, De Eendracht uit Ulft en
Juliana en Bernhard uit Amersfoort welkom. foto
Jan Houwers Pagina 8 Borculo Taptoe
2015.Optreden van Bicycle Band Crescendo uit
Opende Editie AC Foto Jan Houwers
JH20150627 © jan houwers

Doek valt voor Stichting Cultuur Sport
en Spel in Borculo
BORCULO - De taptoe, de minizompen of de
nieuwjaarsduik. De Stichting Cultuur Sport en
Spel organiseerde tal van activiteiten in en
rond Borculo. Maar na 20 jaar komt daar een
einde aan. Op 1 januari valt het doek.

Jelle Boesveld 24-11-18, 13:15
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De Borculose Taptoe was één van de grootste
activiteiten van de Stichting Cultuur Sport en Spel.
Maar in 2017 moest het bestuur met pijn in het
hart de stekker uit het evenement trekken. „Omdat
het niet mogelijk bleek uit te groeien naar een
groter aantal bezoekers en het dekken van de
kosten daardoor steeds moeilijker werd”, aldus
bestuurslid Marja Schulenberg.
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De stichting ontstond in 1999, toen SCSS de
organisatie van de Achterhoekse smokkeltochten
overnam van buitencentrum Kerkemeijer.
Voormalig uitbater Jan Ribbers werd de grote
initiator en inspirator van de stichting. Onder zijn
leiding werden tal van nieuwe activiteiten
georganiseerd.

Het Berkelwater heeft het logo van de Derde
Berkelcompagnie, dat ook al de berkelbierviltjes
van Grolsch en Stephanusbräu siert. De
initiatiefnemers zijn vanaf links Marja Schulenberg,
Jeroen Jorna, Jan Ribbers en Patrick
Schulenberg. foto Jan Houwers
BorculoPresentatie Berkelwater door de 3e
Berkelcompagnie Vlnr Marja Schulenberg , Jeroen
Jorna ,Jan Ribbers en Patrick Schulenberg Editie
AC Foto Jan Houwers JH 20080331 © Unknown

Zo werd in 2002 de Derde Berkelcompagie
opgericht om het Berkeldal toeristisch op de kaart
te zetten. Er kwamen Berkelconferenties en er
werden plannen gemaakt voor een fietsroute
tussen Billerbeck naar Zutphen. In 2004 kwam
daar  de Vrienden van de 3de Berkelcompagnie
bij. Met bierviltjes van het Berkeldal (Grolsch en
Stephanus) en Berkelwater werden de plannen
ondersteund.

Minizompen
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vrijwilligers maken een proefvaart alvorens een
Limburgse vriendenclub op de minizompen los te
laten. foto Marja Schulenberg

Ook lanceerde de stichting plannen voor Borculo
als het Venetië van de Achterhoek. Vanaf 2001
kunnen bezoekers van Borculo met minizompen
het Berkelstadje vanaf het water bekijken. Ook
worden er vanaf 2005 zompenraces
georganiseerd. De minizompen blijven varen. Ze
worden overgedragen aan nieuwe eigenaren. 

In 2002 werd in samenwerking met de gemeente,
de politie en de basisscholen in Borculo een
boekje tot stand gebracht ‘Zwerfafval. Nee toch!’.
Er is diverse keren meegedaan met opruimdagen.
De boekjes worden nu verdeeld over de
basisscholen.

Borculo Kunstmarkt van de stichting Kijk op Kunst.
Editie: NE Foto: Rikkert Harink RH20090705 ©
Rikkert Harink

De stichting stond ook aan de wieg van de
Stichting Kijk op Kunst Borculo. Er werden
exposities georganiseerd en in 2004 is een
kunstwerk ter herdenking aan oorlogsveteranen
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onthuld. Ook was de stichting betrokken bij de
oprichting het Oorlogsmuseum in Borculo.

Sinds 2005 organiseert de stichting op 1 januari
van elk jaar een nieuwjaarsduik in de
Hambroekplas te Borculo. De organisatie wordt
overgedragen aan Stichting Promotie Borculo
(SPB). 

Bijna 250 zwemmers waagden zich gistermiddag
aan het kille water in Het Hambroek voor de
Berkellandse nieuwjaarsduik. Medeorganisator
Marja SchulenbergVan der Werf van de Stichting
Sport en Spel Borculo ziet aan de laatste van 250
oranje ijsmutsen onderin de doos dat het jaarlijkse
evenement ongemerkt een nieuw record vestigt.
Vorig jaar kon het niet doorgaan door sneeuw en
ijs, dit jaar was het op het droge bijna lenteachtig.
Wethouder Han Boer die namens Berkelland
deelnemers en publiek een gelukkig nieuwjaar
wenste, waagde zich niet zelf aan de duik. Maar
zoon Leon 8 hield de familieeer hoog. Na afloop
kregen deelnemers een kom snert. Duikclub
Calypso was standby om daar waar nodig
deelnemers te helpen. Overigens werden
zwemmers opgeroepen niet verder dan de plek
van de drijflijnen de plas in te rennen. foto Jan
Houwers Borculo Nieuwjaarsduik Hambroekplas
Editie AC Foto Jan Houwers JH20120101 © jan
houwers

Fiets- en wandelroutes, het Euregio
jeugdvoetbaltoernooi, de Europa Ralley, Beierse
avond, promotie van Borculo op de vakantiebeurs,
een promotiefilm, het verbouwen van ouderwetse
granen, deelname aan het Mooiste Plekje,
langparkeerplaatsen, een fontijn en bankje bij de
Berkel, trekzakkenfestival, kasteel 't Hof,
bloembakken in Borculo, de intocht van
Sinterklaas, kerstactiviteiten, het
brandstoffenfestival, NL-Doet, de Waschstraat en
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waardebonnenboekjes. Overal was de Stichting bij
betrokken.

Borculo Jan Ribbers heeft bloembak geadopteerd
voor het gemeentehuis.Bloembak stondt er niet
meer. Editie: NE2 Foto Riet Vos RV20060629 ©
riet vos

Na het overlijden van Jan Ribbers in 2012 miste
de stichting de grote initiator en inspirator. De
organisatie van de resterende activiteiten is
inmiddels overgedragen aan anderen. „Nu het
bestuur dit alles heeft kunnen regelen, resteert
alleen nog de formele status van de stichting.
Afgelopen week hebben we daarom besloten om
de organisatie officieel per 1 januari 2019 te
beëindigen”, aldus Schulenberg.
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