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Ruimte voor een intelligent lichaam!
Een nieuw concept om kinderen meer bewegingsmogelijkheden in combinatie met
spelen aan te bieden.
Wetenschappers hebben ontdekt, dat intelligentie niet alleen te vinden is in de hersenen,
maar in het hele lichaam en dat beweging
veel met intelligentieontwikkeling te maken
heeft.
Deze nieuwe speeltoestellen zijn ontworpen
om bewegingen op een natuurlijke manier
te integreren en het spel van kinderen te
stimuleren.
SPELEN EN BEWEGEN behoren tot de menselijke natuur. Vraag vrijblijvend informatie!
Vlasblomweg 22
1521 PW Wormerveer
Tel. 075 - 647 2030
www.speelstad.nl
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Het was een sombere, licht regenachtige,
zaterdag in juli. Van die dagen die we de afgelopen zomer een beetje teveel hadden.
Maar bij speeltuin Spijkerdorp in Drachten
klonken driftige hamerslagen. Daar achterin
het huttenbouwdorp bouwden enkele jongens
hard aan een hut. Het weer deerde hen niet.
Die hut moest af en ze werkten eraan alsof
hun leven ervan af hing. Tijd om even wat te
eten en drinken gunden ze zich nauwelijks.
Het was een mooi gezicht om die jongens iets
met hun handen te zien ondernemen. En wie
zei dat ze in dit computertijdperk geen fantasie
hebben? In dit nummer van Speelmail veel
aandacht voor hutten bouwen. Een activiteit
overigens die ook voor kinderen met een
handicap een plezierig tijdverdrijf kan zijn.
Dat was bij Spijkerdorp te zien toen De Speeltuinbende daar langs kwam om deze speeltuin
te testen op (on)toegankelijkheid.
Hoe overleef ik een inspectierapport? Onder
die titel in deze Speelmail een verhaal van
NUSO-medewerker Henk Bleyendaal over de
bevindingen van inspectiebureaus en hoe speeltuinverenigingen die interpreteren.
Volgens Henk krijgt de NUSO daar veel vragen
en opmerkingen over. “Te vaak blijkt dat inspectierapporten vol staan met niet relevante opmerkingen en adviezen en dat het probleem
niet bij de speeltuinvereniging ligt maar voornamelijk bij de leveranciers en fabrikanten van de
speeltoestellen”. Bleyendaal geeft ook diverse
tips over wat er in een opdrachtbrief aan een
inspectiebureau dient te staan. Bijvoorbeeld dat
de inspectie moet zijn gericht op slijtage, onderhoud en installatie van de speeltoestellen en
dat afwijkingen in normstelling en certificering
van speeltoestellen apart van het reguliere
inspectierapport moeten worden vermeld.
Verplichte leesstof voor de speeltuinbestuurders belast met onderhoud en beheer. n
Cees Kramer, eindredacteur
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Hoe overleef
ik een
inspectierapport?
Door Henk Bleyendaal

Het zal je maar gebeuren. Is er net voor meer dan 100.000 euro aan nieuwe speeltoestellen in de speeltuin
neergezet, inclusief veilige en valdempende ondergronden volgens de veiligheidsrichtlijnen, maar deugt
er niets van. Tenminste, als je het inspectiebureau mag geloven dat een jaar later de reguliere veiligheidsinspectie
afneemt. In het rapport staat keurig waar de vinger- en hoofdbeknelling is geconstateerd op de
speeltoestellen en waarom het trapje of balustrade in een klim-klautertoestel niet in orde is.
In de eerstvolgende bestuursvergadering kan de voorzitter maar één conclusie trekken: “De speeltuin is
afgekeurd!”. Er zijn twee opties; of de speeltuin binnen een maand leeghalen, zodat er geen ongelukken
kunnen gebeuren in een “levensgevaarlijke speeltuin”, of de NUSO even bellen of mailen voor een deskundig
advies. Bijna wekelijks krijgen we vragen en opmerkingen over de inspectierapporten. Het is raadzaam eerst
advies in te winnen voordat u gaat handelen. Te vaak blijkt dat inspectierapporten vol staan met niet relevante
opmerkingen en adviezen en dat het probleem niet bij de speeltuinvereniging ligt, maar voornamelijk bij de
leveranciers en fabrikanten van de speeltoestellen.

Eigenlijk zijn de constateringen van onveiligheid op
afwijkingen van de normen in speeltoestellen van de
inspectiebureaus een wonderlijk gegeven. Zeker als het
gaat om speeltoestellen die na 26 maart 1997 op speelvoorzieningen zijn geplaatst en moeten voldoen aan de
Europese veiligheidsnormen en richtlijnen. Deze speeltoestellen hebben immers een keuring gehad van een
aangewezen Keuringsinstantie (AKI) waarin nadrukkelijk
is vastgesteld dat de speeltoestellen veilig en bruikbaar
zijn en voldoen aan de Europese normen. Dan kan het
niet zo zijn dat inspectiebureaus achteraf nog constateren
dat er gebreken zijn aan een speeltoestel.

trachten het probleem neer te leggen waar het thuis
hoort. Het ligt voor de hand dat als een speeltoestel niet
conform de huidige veiligheidsnormen en richtlijnen
wordt geleverd aan derden de leverancier of fabrikant
van dit toestel direct verantwoordelijk is. Daar behoort
het probleem te liggen.

Wonderlijk ten eerste omdat inspectiebureaus helemaal
niet in het leven zijn geroepen om dergelijke inspecties
te verrichten. Het zijn namelijk keuringen die plaatsvinden
en daar zijn de AKI’s voor. En ten tweede moeten er
helemaal geen afwijkingen van veiligheidsnormen in de
speeltoestellen voorkomen. Ze zijn immers toch al gekeurd
en voorzien van certificaten?

Wat te doen? Eigenlijk zijn er maar weinig opties. Het zal
altijd voorkomen moeten worden dat opmerkingen over
afwijkingen binnen de veiligheidsnormen van speeltoestellen in een inspectierapport komen te staan. Daar is
namelijk een inspectie niet voor bedoeld. Als het door
een inspectiebureau wordt geconstateerd dan dient deze
firma het rechtstreeks aan de leverancier of fabrikant te
melden. Daar hoort het thuis.

Probleem
Waar ligt het probleem? Een constatering van onveiligheid in een speeltoestel in een inspectierapport dat in
bezit komt van een speeltuinvereniging heeft grote
gevolgen. Het bestuur heeft immers de zorgplicht daar
iets mee te doen. Doet de vereniging dit niet dan kan
het invloed hebben op de aansprakelijkheid in relatie
met de ongevallen die plaatsvinden. De NUSO zal altijd
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Een goede leverancier zal altijd een controle uitoefenen
op de afwijkingen of gebreken maar kan weer terugvallen
op de keuring die vooraf afgegeven is op het speeltoestel
door een AKI. Het speeltoestel is immers gekeurd en
gecertificeerd en voldoet aan alle normen en richtlijnen.

Hoe bereiken we dit? Om als speeltuinvereniging vooraf
goede afspraken te maken met een inspectiebureau op
welke wijze een inspectie moet plaatsvinden.
Dit kan eenvoudig gebeuren in de opdrachtbrief die vooraf
wordt besproken met de desbetreffende firma. Daarin
staat dat de jaarlijkse verplichte veiligheidsinspectie
gericht moet zijn op slijtage, onderhoud en installatie,

Onveilige speeltoestellen kunnen zorgen voor beknelling van de vingers bij een familieschommel of voetbeknelling bij de “oceaangolf”

maar zeker niet op constructie. Met deze heldere
opdrachtverstrekking wordt een hoop ellende voorkomen.
De NUSO is al lange tijd op de hoogte van de verschillen in beoordeling en interpretatie van veiligheidsnormen
en richtlijnen door de inspectiebureaus in Nederland.
Dit maakt het voor de speeltuinen vaak zeer lastig wat
wel of niet juist is in het kader van de veiligheid en de
daarmee samenhangende aansprakelijkheid. De NUSO
zal bij de nieuwe Voedsel en Warenautoriteiten (nVWA)
opnieuw melding doen van deze verschillen en zal ervoor
pleiten dat de veiligheidsinspecties van speeltuinen
vooral gericht moeten zijn op slijtage, onderhoud en
installatie. Wij zullen ook een dringend advies afgeven
aan de 700 leden van de NUSO om vooraf deze
opdracht aan het desbetreffende inspectiebureau te
geven. Daarmee hopen we verwarring over de interpretatie van de inspectierapporten te voorkomen.
De NUSO staat positief tegenover het recente initiatief
van de Branchevereniging Spelen en het Keurmerkinstituut om te komen tot een (persoonlijke) certificering
voor inspecteurs.
Een ontwikkeling waar de NUSO zich al jaren hard voor
maakt en wat wij zeer belangrijk vinden voor onze
leden. Hiermee komt er hopelijk een meer uniforme
wijze van inspecteren en rapporteren. Wij hopen dan
ook dat alle relevante marktpartijen zich bij dit initiatief
zullen aansluiten. n

TIP opdrachtbrief
inspectiebureau.
Als de speeltuinvereniging een afspraak heeft gemaakt
met een inspectiebureau voor een reguliere jaarlijkse
veiligheidsinspectie is het raadzaam om een opdrachtbevestiging te sturen. Hierin dienen de volgende zaken
te worden opgenomen:
n Datum en tijdstip van inspectie.
n De inspectie vindt alleen plaats met een
vertegenwoordiger van de speeltuin.
n De inspectie moet zijn gericht op slijtage,
onderhoud en installatie van de speeltoestellen.
n Afwijkingen in normstelling en certificering van
speeltoestellen moeten apart van het reguliere
inspectierapport worden vermeld.
n Als er afwijkingen zijn geconstateerd de afspraak
wie (speeltuinvereniging, inspectiebureau, gemeente
of derden) dit voorlegt aan de desbetreffende
fabrikant of leverancier van het speeltoestel.
n Duidelijke afspraken wanneer en hoe het
inspectierapport wordt aangeleverd.

Speelmail | 5

Karim en Amir hebben zojuist een lading planken bij elkaar geschooid om de hut af te
timmeren. Hun oma wil echter naar huis. Het is nog een stukje rijden en de jongens zijn al
uren aan “het werk”. Ze hebben er duidelijk lol in. Met een grote verbetenheid slaan ze de
spijkers in het hout. Als het aan het tweetal ligt gaan ze daar nog heel lang mee door. Het
sombere weer kan de jeugd deze dag niet afhouden van het hutten bouwen bij Spijkerdorp
in Drachten. Dat geldt ook voor het verjaarspartijtje dat even verderop aan de gang is.
Tien jongens timmeren daar driftig aan een hut, terwijl de ouders toekijken.

Bij Spijkerdorp bouw je je eigen “onderkomen”
Hutten bouwen is de belangrijkste activiteit in speeltuin
Spijkerdorp, maar daarnaast is er op het ongeveer 7.500
vierkante meter grote terrein ook genoeg ruimte om
avontuurlijk te spelen. Er staan speeltoestellen en er is
een skelterbaan waar deze dag net twee nieuwe quads
in gebruik worden genomen.
Volgens bestuurslid Erwin van Weerden bestaat Spijkerdorp
inmiddels langer dan dertig jaar. De opening was in mei
1980.” In onze visie is de speeltuin een “verlengstuk” van
de openbare ruimte en we heffen daarom geen entree.
Hiermee leggen we geen enkele drempel voor bezoekertjes neer. We zijn er dus voor “alle kinderen”. De basisfinanciën komen vanuit de exploitatiesubsidie van de
gemeente Smallingerland en zo hoort dat ook.
Alleen voor het hutten bouwen betalen de bezoekers
van kinderfeestjes en schoolreisjes een bescheiden
bedrag. Die komen dan ook vaak van buiten de gemeente.
Doorgaans vanuit de vier noordelijke provincies en soms
van nog verder weg”.
Dat die kinderfeestjes en schoolreisjes er in de smaak
vallen blijkt wel uit de belangstelling. Erwin: “De afgelopen
jaren hebben we de aantallen bezoekers alleen maar
zien stijgen. Vorig jaar hadden we bijna 5.000 betalende
bezoekers met kinderfeestjes en schoolreisjes”.
In het kleurrijke gebouw van Spijkerdorp staan de zagen
en hamers keurig in het gelid in een bak bij de ingang.
“Het bouwen van de hutten doen we met de P.P.S.-methode
en dat staat voor: palen, planken en spijkers. Meer is er
dus niet voor nodig, buiten het gereedschap dat je bij
Spijkerdorp kunt lenen en een grote hoeveelheid inzet en
doorzettingsvermogen waar je zelf voor zal moeten zorgen.
Het geraamte van de hutten om een stabiele basis
te krijgen, wordt altijd gemaakt door onze medewerkers.
De ene keer zijn dat palen uit het bos, maar tegenwoordig
gebruiken we ook wel “glasbakken” die we krijgen.
Dat zijn bakken die dienden ter bescherming van het vervoer van grote glasplaten. De planken komen van pallets
van een aantal bedrijven in en om Drachten. Er ligt altijd
voldoende bouwhout in de houtbak en dreigt dat op te
raken dan zal het worden aangevuld. De spijkers kun je zelf
meenemen van huis, of je kunt ze voor vijftig eurocent per
half blik bij ons kopen”, aldus Erwin.

Bouwvergunning
Deze zaterdag staan de hutten er wat mistroostig bij.
Ondanks de vrolijke gordijntjes voor de ramen van enkele
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bouwsels met zelfs een verdieping en een dakje. Ze zijn
van de wat oudere jeugd uit de omgeving die hier heel
wat uurtjes timmerwerk in hebben zitten.
Om aan zo’n hut te beginnen dien je je bij de leiding van
Spijkerdorp te laten inschrijven. Je krijgt dan een formulier
mee wat je moet laten invullen en ondertekenen door
een ouder of verzorger. Erwin: “Wij willen namelijk dat
zij ervan op de hoogte zijn dat ze op Spijkerdorp gaan
spelen en bouwen. Als ze dit formulier bij ons inleveren
krijgen ze een “bouwvergunning”. Komen er hutten vrij
dan kunnen ze er direct aan één beginnen, anders moeten
ze wachten totdat er één is. Spijkers kun je kopen op
Spijkerdorp of meebrengen van huis.
De palen, planken en natuurlijk de gereedschappen om
een hut te bouwen, zoals hamers en zagen, zijn bij ons
ruimschoots aanwezig. Wel moet er vijftig eurocent borg
per gereedschapstuk worden betaald. Waar nodig geeft
de leiding hulp of advies bij het bouwen en bij het
gebruik van de gereedschappen. Uiteraard zien wij erop
toe dat één en ander veilig gebeurd. Met name voor dit
laatste zullen wij met de “bouwers” afspraken maken,
zoals over het lenen en gebruik van de gereedschappen.
Verder is het natuurlijk belangrijk dat er geen uitstekende
spijkers zijn, zowel binnen als buiten de hutten.

Het bouwen van een hut vraagt om samenwerking

Om te zorgen dat er zo weinig mogelijk in planken met
spijkers wordt getrapt is het belangrijk dat deze niet op
de grond in het huttendorp rondslingeren. Opruimen is
dan ook een van de belangrijkste afspraken, evenals het
netjes terugbrengen van het gereedschap. Ook is het
een regel dat je van het materiaal van andere kinderen
afblijft en dat je ook niet in aan een ander zijn hut komt”.
Volgens Erwin willen altijd meer kinderen bouwen dan
dat er aan “bouwkavels” beschikbaar is. “Deze kinderen
staan dan op de wachtlijst. Om te zorgen dat iedereen
aan de beurt komt is er de afspraak dat elke bouwer
tenminste eens per twee weken aan zijn hut werkt. Om
dit bij te houden hebben we een presentielijst, waarop ze
hun naam moet invullen.
Als ze langer dan twee weken niet zijn geweest vervalt
de bouwvergunning en gaat deze naar iemand anders.
Het is dus belangrijk dat als ze van plan zijn om langer
dan twee weken op vakantie te gaan en ze de hut willen
behouden, dit dan eerst met de leiding goed afspreken
en op de bouwvergunning te laten noteren”. n

Met elkaar timmeren aan een hut (foto Cees van Alten)

De ingang van Spijkerdorp in Drachten (foto Cees van Alten)
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Ook als je in een rolstoel zit kun je mee timmeren aan een hut

Speeltuinbende

bij Spijkerdorp
Na de test vond het kinderteam dat de speeltuin gevarieerd
speelplezier biedt voor alle kinderen, met én zonder handicap.
De Speeltuinbende gaf een oordeel aan de hand van een
aantal vragen die een groene of rode sticker opleverde.
Speeltuin Spijkerdorp kreeg een prachtscore, allemaal
groene stickers en slechts een paar verbeterpunten. Wat
was de eindconclusie van De Speeltuinbende?

Toegankelijkheid
De ingang van de speeltuin is ruim, duidelijk zichtbaar en
daarmee goed vindbaar en toegankelijk voor iedereen.
De paden rond de kantine, in de dierenweide en in het
huttendorp zijn geasfalteerd of er liggen tegels. Heel
goed toegankelijk voor iedereen. Door de speeltuin loopt
een redelijk toegankelijk schelpenpad. Vanaf het pad zijn
sommige toestellen bereikbaar via een rubberen pad,
anderen via gras, tegels of zand. Het rubber en de tegels
zijn prima. Het gras, mits niet te hobbelig, ook. Het zand
is voor kinderen in een rolstoel of met looprek heel
zwaar of onneembaar. Een aantal toestellen staat op een
heuvel. Naar de toestellen is geen pad. Voor kinderen
met een looprek of rolstoel is dit erg zwaar. Een goed
berijdbaar pad naar die toestellen is heel fijn.

Hutten bouwen als je een lichamelijke of verstandelijke handicap hebt. Het kon altijd al bij Spijkerdorp,
maar na de komst van De Speeltuinbende op zaterdag 25 juli jl. zal het alleen nog maar beter worden.
De Speeltuinbende gaat naar speeltuinen in het land om te testen of ook kinderen met een handicap daar
kunnen spelen. Volgens bestuurslid Erwin van Weerden houdt zijn vereniging er al langer rekening mee dat
“alle kinderen” moeten kunnen spelen en timmeren op het terrein. “Er zijn dus al veel zaken waarbij
we rekening hebben gehouden dat kinderen met een beperking ook samen kunnen spelen. Het bezoek
van De Speeltuinbende hebben we met plezier georganiseerd en met het rapport zullen we plannen maken
waar we ze nog beter kunnen laten samenspelen”, aldus Erwin.
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eigenlijk nog niet aan toe zijn of niet mogen (te hoog
klimmen, op dingen klimmen die er niet voor bedoeld
zijn). Voor ouders is het belangrijk dat ze het kind altijd
kunnen zien. Dat is in deze speeltuin alleen mogelijk
als de ouder of begeleider het kind volgt naar de drie
verschillende delen: huttendorp, dierenweide, speeltuin.
Ieder deel is redelijk overzichtelijk. Voor ouders/begeleiders
die steeds met hun kind meelopen, is het fijn als er door
de hele speeltuin bankjes staan van waaruit ze de kinderen
kunnen zien.
Het huttendorp en de skelters en quads bieden veel
gelegenheid om je uit te leven. Kinderen vervelen zich
hier niet snel en hebben dus minder de neiging om
grenzen op te zoeken en te overschrijden. Kinderen met
een autistische stoornis hebben baat bij structuur. Het is
voor hen heel fijn als vrijwilligers in de speeltuin goed
herkenbaar zijn. Verder is het voor hen ook heel prettig
als er een plek is, liefst in een hoek, waar ze zich kunnen
terugtrekken en toch de speeltuin kunnen overzien. Dat
geldt ook voor kinderen met een auditieve stoornis. Het
theehuisje op de heuvel en natuurlijk je eigen gebouwde
hut zijn daar heel geschikt voor.

Fysieke beperking

Visuele of auditieve beperking

Er zijn geen echte klimtoestellen in de speeltuin. Wel
toestellen waar je met behulp van een trapje in kunt
komen. Het is belangrijk dat de treden van die trapjes
niet te ver uit elkaar staan en dat er aan beide zijden
leuningen zijn. Ook is het belangrijk dat er in speelhuisjes,
waarin je niet met een looprek kunt komen, handgrepen
voor ondersteuning bij staan en lopen worden aangebracht.

Gedragsbeperking

Kinderen met een visuele beperking hebben behoefte
aan duidelijk zichtbare of voelbare gidslijnen door de
speeltuin. Ze kunnen in het huttendorp redelijk hun
weg vinden. Het pad steekt mooi af tegen het gras en
de schuttingen van de huisjes vormen een natuurlijke
gidslijn. Het gereedschap heeft in de kantine een vaste
plek. Dat verhoogt de vindbaarheid. Kinderen krijgen het
gereedschap in een kist met draagbeugel. Ook dit is fijn
als je niet kunt zien waar het gereedschap is.

Voor kinderen met een gedragsbeperking, zoals vormen
van autisme en ADHD is deze speeltuin redelijk
geschikt. Deze kinderen hebben soms de neiging weg te
lopen, zich te verstoppen of dingen te doen waar ze

Blinde en zeer slechtziende kinderen kunnen niet zelfstandig door de speeltuin of de dierenweide lopen. De enige
gidslijn is het pad.

De Speeltuinbende op bezoek
bij Spijkerdorp, uiterst links
Spijkerdorpbestuurslid
Erwin van Weerden
(Foto’s Cees van Alten)
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Door Cees Kramer
Foto Susanne Reuling

Het pad leidt niet naar de toestellen. Markering op het pad en paadjes of gidslijnen van het pad naar de toestellen kunnen dit verhelpen. Kinderen met een
auditieve stoornis kunnen goed spelen in deze speeltuin. De speeltuin is helemaal
omgeven door een hek met een haag. Dit maakt de speeltuin beschut en daardoor
zijn geluiden, als je niet zo goed hoort, beter te traceren. Het getimmer in het
huttendorp is soms oorverdovend. Voor kinderen met een hoorapparaat kan dit
zeer storend zijn. Tijdelijk het apparaat uitzetten helpt dan soms. Dit bemoeilijkt
wel de communicatie en kan een gevoel van onveiligheid geven. Een plekje in
een hoek met goed uitzicht is voor hen heel fijn. Ook voor kinderen met een
auditieve stoornis is het, net als voor kinderen met een autistische stoornis, fijn als
er een beschutte plek is, liefst in een hoek, van waaruit de speeltuin te overzien is,
zonder dat er achter je ook dingen gebeuren.

Verstandelijke beperking
Zowel grote als kleine kinderen met een verstandelijke beperking kunnen heerlijk
spelen in deze speeltuin. Een aantal toestellen en de skelters zijn lekker ruim
zodat je ook met een groter lijf fijn kunt spelen. Voor kinderen met deze beperking
is het heel fijn als vrijwilligers van de speeltuin goed herkenbaar zijn en ook echt
actief gericht zijn op samenspel. Het kind voelt zich veilig en durft mee te doen.

Meervoudige beperking
Het gaat hier vooral om kinderen met een meervoudige beperking in een
rolstoel. Vaak een elektrische rolstoel of een rolstoel die door een begeleider
wordt geduwd. Zij kunnen niet zonder hulp uit de rolstoel. Rondrijden en kijken
is voor hen ook spelen.
Kinderen in elektrische rolstoelen of duwrolstoelen kunnen, met hun rolstoel, op
dezelfde paden als de skelters. Het is leuk als er een parcours is dat ze zelfstandig kunnen rijden. Het is ook leuk als deze kinderen mee kunnen met een
skelter, bijvoorbeeld in een skelter met duo-zit. Een kind dat zonder ondersteuning
niet zelf kan zitten kan hier, samen met een begeleider, toch meedoen. Het in
en uit de rolstoel tillen van deze kinderen is heel zwaar. Hulp van vrijwilligers is
meestal zeer welkom. De vogelnestschommel biedt altijd veel speelplezier.
De speeltuin biedt mogelijkheden voor individueel spel maar ook voor samenspel.
Vooral de skelterbaan, zandbak en natuurlijk het huttendorp bieden mogelijkheid
tot samenspel. Het is wel belangrijk dat medewerkers van de speeltuin het
samenspel bij de skelters en in het huttendorp ondersteunen en motiveren.
De ouders en begeleiders van De Speeltuinbende beoordeelden Spijkerdorp
als redelijk veilig. Natuurlijk kan een kind een plank op z’n hoofd krijgen of op
z’n duim slaan. Medewerkers van de speeltuin houden toezicht en wijzen kinderen
op gevaarlijke situaties. Als er toch iets gebeurt, helpen ze het kind snel en goed.
De skelters rijden nu op hetzelfde pad als de wandelaars. Dat is geen veilige
situatie. Kinderen die motorisch niet zo sterk zijn of slechtziend kunnen niet opzij
springen voor snelle skelters en quads. Een aparte skelterbaan, ook geschikt voor
racende rolstoelers, zou heel fijn zijn. Spijkerdorp heeft een ruim invalidentoilet.
De deur naar het toilet gaat open in de richting van waaruit je komt. Dat is niet
handig. Het toilet heeft goede beugels, maar is hoog (volwassenhoogte), een
opstapkrukje voor kinderen en eventueel een verkleinbril is nodig.
De aankleedtafel is klein en niet sterk genoeg. Voor het verschonen van grotere
kinderen is een stevige tafel gewenst. Sommige kinderen vinden naar de WC
gaan niet fijn. Een WC met vrolijke plaatjes helpt hen.
De kinderen van De Speeltuinbende wilden, na afloop van de test, niet naar
huis. Voor ouders, begeleiders en medewerkers van de speeltuin het teken dat
de speeltuin zeer wordt gewaardeerd door de kinderen! En toen iedereen richting
bus ging onthaalden de medewerkers van Spijkerdorp iedereen nog met een
Friese suikerkoek en voor de kinderen was er ook nog een presentje. n

Ouders van kinderen uit De Speeltuinbende

Kleine Luna kijkt vanuit haar rolstoel onbevangen
voor zich uit. Daarbij de tekst dat NSGK voor
het gehandicapte kind samenspelen mogelijk
maakt. De reclameposter hing dit voorjaar
wekenlang op reclamezuilen in grote steden.
Zo ook in Eindhoven. Frans Godfried (60),
beheerder van speeltuin Philipsdorp werd er
dusdanig door geraakt dat hij zijn vereniging
aanmeldde voor het project “Samen Spelen”.
Luna behoort tot “de harde kern” van De
Speeltuinbende die de onder “Samen Spelen”
vallende speeltuinen onderwerpen aan een
grondige test. In een opvallende bus bezoeken
de bendeleden en hun ouders de speelvoorziening. Kunnen we met onze rollator of rolstoel
makkelijk naar binnen, komen we bij de speeltoestellen, is er toezicht zodat het autistische
jongetje niet van het terrein loopt, levert
toiletbezoek al dan niet problemen op?
Terwijl de kinderen spelen worden eventuele
obstakels met een camera vastgelegd.
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“Een feest op zich”
Na de test gaat iedereen om de tafel om met bendeleider Ilse van der
Put de eerste bevindingen te melden. Die komen in een document dat
de speeltuin ontvangt. Alle speelervaringen worden later gebundeld
tot een verslag met aanbevelingen die de speeltuin doorvoert en
waarvoor NSGK een financiële bijdrage levert.

Paulien Gudde uit Loenen lacht als ze hoort dat haar dochter Luna
de directe aanleiding is voor aanmelding van speeltuin Philipsdorp.
Deze middag test De Speeltuinbende speeltuin ‘t Lansink in Hengelo.
En Luna (4) en haar broer Tim (6) zijn er natuurlijk weer bij.
Paulien: “Luna is geboren met een open ruggetje. Ze zit daarom in
een rolstoel en kan niet zo goed spelen als anderen van haar leeftijd.
Zij wil ook wel van de glijbaan in een schommel of in de zandbak”.
Bij aankomst van de bus bij ‘t Lansink storten de “bendeleden” zich
onbevreesd op de uitdagende speeltoestellen. Volgens haar moeder
vindt Luna dit echt geweldig. “Ze gaat samen met haar broer allerlei
toestellen af om te kijken of ze er bij kan komen en op kan. Als allebei
lukt is ze helemaal in haar element. “Ook ik kan spelen” roept ze dan.
Wat is er nou mooier dat een kind dat wil spelen, ook werkelijk kan
spelen”, aldus Paulien.
Anne van Zwieten uit Leiderdorp is ook enthousiast over De
Speeltuinbende. “Mijn dochter Nadja (6) met Cerebrale Parese en ik
nemen er graag aan deel. Mijn motto is: “spelen is voor een kind de
tweede levensbehoefte”. Ieder kind heeft behoefte aan spel, aan
samen buitenspelen, of het nu beperkingen heeft of niet. Onze doch-

ter heeft forse fysieke beperkingen. Ze kan niet zelfstandig staan of
lopen. Ze is rolstoelafhankelijk en kan kleine stukjes lopen met behulp
van een achterwaartse rollator. Lange tijd heb ik gedacht: “laat ik nu
maar vaak naar een speeltuin gaan, zolang ik haar nog kan tillen, want
als ze eenmaal te zwaar is, is het over voor haar.” Nu ik het werk van
De Speeltuinbende zie, en heb ervaren hoe speeltuinen kunnen
worden aangepast, zodat kinderen met bijvoorbeeld rolstoel en al
volop mee kunnen spelen en zich vermaken, denk ik daar anders over.”
“Een feest op zich” noemt Anne van Zwieten “de bezoeken die we met
de Speeltuinbende afleggen aan de diverse speeltuinen. “Gezellig
samen spelen, drinken, uitproberen. De kinderen vinden het geweldig
dat ze een soort ouderwets seinbordje meekrijgen met een groene en
een rode kant, waarmee ze ter plekke kunnen aangeven of het toestel
of de plek waar ze staan voor hen toegankelijk en goed bespeelbaar
is. Ook als ouder voel je je serieus genomen. Bij de evaluatie achteraf,
kun je namelijk aangeven welke punten er in de speeltuin moeten
worden verbeterd. Dat ook jouw kind ertoe doet, is een goed gevoel”.

Paulien Gudde zegt tot slot het “niet onbelangrijk te vinden dat haar
kinderen er door De Speeltuinbende nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
hebben bijgekregen” Elke keer als we zeggen “we gaan met De
Speeltuinbende weg”, is Luna helemaal blij.Als we daarna weer naar
huis moeten zijn beide kinderen erg teleurgesteld. “We willen blijven”
roepen ze dan. “Het is zo leuk en nuttig om te doen.” Meer weten over
de Speeltuinbende en het project Samen Spelen van NSGK? Kijk dan
op www.speeltuinbende.nl. n
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Handboek hutten bouwen nog altijd actueel

Blijven Bouwen

Met je vriendin aan de slag

Een jongetje in een gemeente vlakbij Amsterdam bouwde enkele jaren geleden een echte hut op het pad
naast de woning van zijn opa. Hij had hout opgedaan in de buurt en met veel plezier kwam het bouwwerk
tot stand. Een paar dagen later kwam een milieu-inspecteur van de gemeente. Een hut? Dat kon toch niet.
Dat stond niet in zo’n nette buurt. Als het niet snel werd afgebroken zou er een boete volgen. Kon je vroeger
probleemloos een hutje bouwen of met een vlotje varen. De vele milieuregeltjes hebben deze fantasierijke
activiteiten behoorlijk ingedamd.
Want wat is er nu leuker dan het timmeren van je eigen
hut? Kijk maar eens bij bouwspeelplaatsen als Spijkerdorp
in Drachten, Bouwgein in Nieuwegein of ‘t Landje in
Amsterdam. Tijdens de vakanties willen sommige speeltuinen nog weleens hutten bouwen als extra spelaanbod
in het programma opnemen.
Maar waar let je dan op? Op het ledendeel van de NUSO
website staat nog altijd de brochure “Blijven bouwen”,
het handboek hutten bouwen. Een klassieker inmiddels,
maar vol praktische wenken als wel inhoudelijke
informatie, opgedeeld in kleine hoofdstukjes. Deze
behandelen steeds één onderwerp en zijn zelfstandig
te lezen.
“De ‘uitvinder’ van het fenomeen bouwspeelplaats, was
de Deense tuinarchitect Sörensen. Hij ontwikkelde in
1931 de blauwdruk waarop de Nederlandse variant zich
later zou baseren. “Skramellege plads” doopte hij z’n
geesteskind, wat letterlijk “rommel” betekent.
Die rommel viel in werkelijkheid best mee, of eigenlijk
tegen. Deense bouwspeelplaatsen bleken lange tijd te
bestaan uit al te keurige huisjes en perkjes. Ondanks
deze wat brave uitwerking waaide het basisidee van
Sörensen over naar andere West-Europese landen zoals
Zwitserland, Engeland, Duitsland en Nederland.
Hier opende in 1950 “Jongensland Oost” z’n poorten.
Deze eerste Nederlandse bouwspeelplaats bestaat nog
steeds, inmiddels onder de naam “Jeugdland Oost”.
In 1955 ontstond er nog een bouwspeelplaats, in de
Utrechtse Rivierenwijk. De toenmalige wethouder van
onderwijs, H. van der Vlist, maakte zich er persoonlijk sterk
voor. Utrecht werd een koploper als het om bouwspeelplaatsen ging. Het aantal groeide in de bloeitijd uit tot
elf. De formule sloeg aan. En nog steeds. Kinderen, uit
voornamelijk stedelijke gebieden, krijgen hier de kans
om avonturen te beleven. Op bouwspeelplaatsen tref je
vaak een enorme bende aan. Orde en regelmaat doen
er niet zo toe, al blijft overzicht wel een voorwaarde.
Bouwen blijft de hoofdactiviteit, maar de keuze in activiteiten moet veel breder zijn. De kinderen hebben
behoefte aan een ruim assortiment.
Op sommige bouwspeelplaatsen houden ze dieren. Ook
staat op iedere bouwspeelplaats een gebouw. Niet alleen
om praktische redenen, zoals opslagruimte, maar ook voor
activiteiten. De belangrijkste activiteiten op de bouwspeel12 | Speelmail

plaats houden toch verband met de zogenaamde oerelementen: aarde, lucht, vuur en water. Vooral vuur spreekt
de kinderen veel aan. Op sommige plekken is het ‘fikkie
steken’ een populaire activiteit.

Vakmanschap
Hoe bouw je een solide hut? Eentje die de slechtste
weersomstandigheden overleeft? Kinderen moeten daar
soms goed over nadenken. Je bouwt een hut door te
proberen, te plannen en te overleggen. Het is constructiespel. Hutten bouwen bevat naast fysieke uitdagingen,
dus ook een duidelijk cognitief element. Bij bouwen
staat het proces voorop. Alles draait om het maken zelf,
en daar kun je als kind soms lang mee bezig zijn.
De constructies veranderen van vorm. Iets wat aanvankelijk nog nergens op lijkt groeit uit tot een volwaardig
bouwwerk.
Door constructiespel leren kinderen vormgeven. Ze zien
hoe dingen in elkaar zitten. Het is ook puur materiaalverkenning. Tijdens het spelen leren ze de kenmerken van
bijvoorbeeld hout, zand en water. Daarnaast ontwikkelen
kinderen tijdens het hutten bouwen ook hun motoriek.
Ze moeten spijkers slaan, dus leren ze mikken.
Constructiespel koppelt cognitieve elementen aan praktisch handelen. Denken en doen komen op een hele
natuurlijke manier samen. Als ze de kans krijgen om
lang te bouwen, ontstaat er soms zelfs vakmanschap.
Sommige kinderen leren zo goed met hamers en spijkers omgaan dat ze steeds inventiever gaan bouwen.
Vaak blijven ze ook na hun kindertijd als vrijwilliger aan
een bouwspeelplaats verbonden. Sommige kinderen
hebben tijdens het hutten bouwen zelfs letterlijk hun vak
geleerd. Die runnen inmiddels zelf een timmerbedrijf of
een stukadoorsbedrijf.
‘De fantasie van kinderen is belangrijk. Op een bouwspeelplaats kunnen kinderen naar eigen inzicht hutten
bouwen. Als volwassenen hier binnenkomen denken ze
vaak: ‘Het ziet er niet uit!’ Ze zien een rotzooi, al dat hout
en dergelijke. Kinderen vinden het hier juist aantrekkelijk,
voelen zich uitgedaagd. Laat ze maar hun eigen invulling
aan deze ruimte geven.
Zij zijn de doelgroep. Wij als volwassenen zijn gewend
om overal structuur aan te brengen, hier draait alles om
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fantasie. Een hut is niet alleen maar een bouwwerk van
spijkers en planken, al staat het bouwen voor veel kinderen
voorop. In het vormgeven kunnen ze ook veel creativiteit
kwijt. Veel kinderen zien hun hutten dan ook als paleizen,
iglo’s, forten, indianententen of doorzonwoningen. Fantasie
vult hun werkelijkheid aan. Niet alleen de hut is niet
wat het lijkt: zodra een kind zijn bouwwerk tot kasteel
uitroept, voelt het zich vaak een ridder, of zelfs een
koning. “Doen alsof” hoort bij opgroeien.

Veiligheid
Bij een activiteit als hutten bouwen is toezicht zeer
belangrijk. De aanwezigheid van grote mensen blijkt om
verschillende redenen waardevol. Veiligheid is daar slechts
één van. Spijkers, hamers en zagen brengen risico’s met
zich mee en daar moet je bewust mee om gaan. “Als er
twintig toezichthouders lopen, gaat het vlak naast je mis”,
vertelt een leider van een bouwspeelplaats.
“Toezichthouders moeten kunnen anticiperen. Ze moeten
ruzies zien aankomen en direct reageren als er iets fout
gaat. Als er een ramp gebeurt, staan de kinderen daar
vaak alleen maar beduusd van te kijken. Het is dus aan
de vrijwilliger om juist in die ernstige gevallen onmiddellijk in te grijpen. We zien niet alles. Dat moet ook niet.
Kinderen moeten niet het gevoel hebben dat ze in de
gaten worden gehouden. Ravotten kun je niet met een
volwassene erbij die je steeds corrigeert. Toezicht houden
lijkt een passieve bezigheid. Je observeert de gebeurtenissen van een afstand. Gevaar, spanning en avontuur
horen bij hutten bouwen.

Deze elementen maken het een aantrekkelijke activiteit,
die bij sommige ouders minder populair is dan bij kinderen.
Er zit altijd een risico aan vast. Maar dat moet ook. Dat is
nou juist de aantrekkingskracht. Er zit gevaar aan. Ik ben
er zeker niet op uit dat gevaar helemaal te voorkomen.
Dan haal je de spanning weg. We halen wel hout weg
waar spijkers uitsteken en we lopen alle hutten na. Of ze
wel stevig zijn.
Maar je zult zien, alle gevaarlijke dingen gaan goed,
maar iemand breekt z’n nek tijdens het struikelen over
de drempel van ons gebouwtje. Zeventig, tachtig procent
van de ongelukken gebeurt thuis. Hier leren de kinderen
juist met gevaar omgaan. Hutten bouwen is een vorm
van ervarend leren. Als kinderen trouwens een ongeluk
zien gebeuren, dan maakt dat indruk. Dan worden ze
voorzichtiger.”
“Kinderen weten zelf heel goed wat wel en wat niet
gevaarlijk is. Ooit ben ik als kind in een spijker getrapt.
dat heb ik altijd onthouden. Het is nooit meer gebeurd.
Er vinden hier weinig ongevallen plaats. We letten er
goed op. Kleine kinderen krijgen ook kleine hamertjes.
We sturen altijd een oudere jongen mee om voor ze te
zagen, dat mogen de jongste niet zelf. We vragen altijd
aan oudere kinderen om op te letten. Bovendien lopen
we zelf constant tussen de hutten door.”

NUSO vrijwilligers krijgen
van ons de nodige speelruimte
Ieder jaar zetten 40.000 NUSO vrijwilligers die zich
in voor het best mogelijke speelruimtebeleid in ons
land. Belangrijk werk, want spelen is een must voor
alle kinderen. En daar helpen we graag bij. KOMPAN
creëert unieke speelplekken waar jong én oud zich
thuis voelen, en voor ieder budget. Dat begint bij
een doordacht ontwerp en de meest uiteenlopende

speeltoestellen. Maar u kunt ook bij ons terecht voor
de periodieke inspecties en onderhoud. We hebben
álle middelen in huis om u op iedere denkbare
speelplek of speeltuin de nodige speelruimte te
geven. Kijk op www.KOMPAN.com voor inspiratie
en documentatie.

Kompan BV | Schimminck 13 | 5301 KR Zaltbommel | T: 0418 - 681468 | F: 0418 - 681499 | E: kompan.nl@kompan.com

Door regelmatig op te ruimen, te controleren en te
anticiperen kun je risico’s niet volledig wegnemen, maar
wel terugbrengen tot een aanvaardbaar peil. n

Registratielijst voorkomt
organisatiehoppen plegers
van seksueel misbruik
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat akkoord
met een registratiesysteem voor leden van vrijwilligersorganisaties
die gesanctioneerd zijn wegens seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Daarmee kunnen organisaties voorkomen dat mensen van
de ene naar de andere organisatie overstappen, als ze worden
betrapt op seksueel misbruik.
De toestemming van het CBP betekent een goede stap naar veiligere
vrijwilligersorganisaties. De volgende stap is dat organisaties nu zelf
aan de slag gaan om zich bij de registratielijst aan te sluiten.
Pas dan krijgen ze inzicht in de lijst en kunnen ze toetsen of nieuwe
vrijwilligers elders een sanctie is opgelegd. Hiervoor moeten ze een
aantal zaken op orde hebben.
Organisaties die gebruik willen maken van de registratielijst zijn
aan een aantal verplichtingen verbonden. Zo moeten ze de eigen
vrijwilligers de overeengekomen gedragscode laten ondertekenen, het
hebben opgenomen in de statuten en ze moeten het meldprotocol bij
incidenten invoeren.
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Personen die het gedragsprotocol hebben overschreden, moeten de
organisaties vervolgens op een goede manier sanctioneren en melden
voor plaatsing op de lijst. De sanctionering van overtreders van de
gedragscode dient op basis van tuchtrecht te gebeuren. Dit tuchtrecht
kunnen organisaties zelf inrichten op basis van de blauwdruk tuchtrecht voor vrijwilligersorganisaties. De projectgroep ‘In veilige handen’
werkt op landelijk niveau aan het opzetten van een gezamenlijk
tuchtrechtcollege. Dit zal, zo is de hoop, in het najaar van 2011 van
start gaan.

In veilige handen
Vanuit het project ‘In veilige handen’ zijn de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Scouting Nederland, NOC*NSF
en MOVISIE al een aantal jaren bezig met het scheppen van een
veilige omgeving voor kinderen. Op www.inveiligehanden.nl zijn een
toolkit, stappenplannen en modellen te vinden. Fred Teeven, de
staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid & Justitie, ziet het
belang van het onderwerp en verleent zijn steun aan het implementeren en opstarten van de registratielijst en het tuchtrecht. n
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Leer kinderen omgaan
met geld in de
Week van het geld!

Daarom bent u lid van de NUSO

Advies en ondersteuning
NUSO-leden krijgen ondersteuning en advies bij onder andere: • onderhoud
en veiligheid • fondswerving en sponsorplannen • renovatie of nieuwbouw
• ontwerpers en ontwerpkrediet • geïntegreerd spelen • spel en sport • intercultureel werken • verzekeringen • juridische zaken • conflictbemiddeling
• samenwerking met gemeenten (WMO) • vrijwilligersbeleid • maatschappelijke
stage • kinderparticipatie • huur van de NUSO-bus • Algemene Inkoop Voorwaarden
Waarom verzekeren?
Hoe veilig een speeltuin ook is, er kan altijd een ongeluk gebeuren. Als een kind
valt en ongelukkig terechtkomt, stellen ouders steeds vaker de vereniging aansprakelijk. Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is dan ook onmisbaar.
Daarnaast biedt de NUSO haar lidorganisaties de volgende collectieve
verzekeringen: • Aaansprakelijkheidsverzekering (WA) • Ongevallenverzekering
basispakket • Ongevallenverzekering pluspakket, inclusief zaakschade en
arbeidsongeschiktheidsverzekering • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering • Gebouwenverzekering (opstal) met
of zonder inboedelverzekering.

Om kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf
jaar te leren omgaan met geld, organiseert Wijzer
In Geldzaken van 7 tot en met 11 november 2011
de Week van het geld. Tijdens deze week staat
leren omgaan met geld centraal en worden er
vele (kosteloze) activiteiten georganiseerd die in het
teken staan van geld. Een speeltuinvereniging kan
dit onderwerp ook op een leuke manier onder de
aandacht brengen.
Banken en verzekeraars verzorgen op aanvraag gratis
gastlessen. U kunt ook zelf spelenderwijs aandacht
besteden aan het onderwerp door bijvoorbeeld met
kinderen een spel als ‘Geld is kinderspel’, Fix je Risk’, het
Zakgeldspel te spelen of een puzzel te maken in de
Week van het geldkrant. Een bezoek aan het geldmuseum
is ook zeker de moeite waard. In de Week van het
geld presenteren zij een speciaal programma en geven
zij korting op de toegangsbewijzen.
En wat is er leuker dan op een regenachtige middag
een theatervoorstelling te bekijken waar ook kinderen
nog iets van opsteken? Zoals de theatervoorstelling van
Binky Babbelkous waarin meneer Beer leert omgaan met
geld? Kijk op www.weekvanhetgeld.nl voor een overzicht
van alle activiteiten en meld u snel aan want vol is vol!

In de Week van het geld zijn er een aantal leuke prijzen
te winnen. Bijvoorbeeld het ontwerpen van de Week van
het geldmunt die in de Week van het geld wordt geslagen
bij de Koninklijke Nederlandse Munt of het maken van
een video over ‘kiezen en kopen’.

De verzekeringen worden collectief via de NUSO afgesloten. Hiermee kunnen
de laagste premies worden bedongen bij de verzekeringsmaatschappij. De polisvoorwaarden zijn speciaal bestemd voor de bij de NUSO aangesloten organisaties.
Verzekeren via de NUSO is beter want:
- Het is goedkoper. - Het geeft een uitgebreide dekking. - Het heeft geen individueel
risico voor royering. - Het voorkomt administratieve rompslomp. - Het is eenvoudig
te wijzigen. - Opzeggen is jaarlijks mogelijk
BUMA, SENA en VIDEMA?
Wettelijk is bepaald dat er premie betaald moet worden voor het draaien van
muziek (BUMA en SENA) en het vertonen van video/dvd/film in het openbaar
(VIDEMA). NUSO heeft met alle drie de organisaties collectieve afspraken
gemaakt. Dit levert leden veel voordeel op. Deelname is eenvoudiger omdat
leden alleen een aanmeldingsformulier moeten invullen.
Ondersteuning op maat (Deltaplan Spelen)
NUSO biedt ondersteuning op maat, zoals bij het Deltaplan Spelen, een sociale
en fysieke renovatie van uw speeltuin en ondersteuning bij het oprichten van een
netwerk in uw buurt, wijk of stad. Deltaplan Speeltuinen in Nederland zijn speeltuinen van een nieuwe generatie. Zij verenigen alle kwaliteitseisen in zich die in de
laatste tien jaar zijn ontwikkeld en kunnen na afsluiting van de Deltaplanperiode
zelfstandig en continu functioneren.

Natuurlijk
spelen

Speelmail
NUSO-leden ontvangen vier keer per jaar dit blad Speelmail vol waardevolle en
nuttige informatie.

Wat is nu die Week van het geld? Vorig jaar vond de eerste
Week van het geld plaats. Deze werd op grootse wijze
geopend door H.K.H. Prinses Maxima, erevoorzitter van
Wijzer in geldzaken.

Cursussen, trainingen en presentaties
De NUSO biedt een aantal cursussen, trainingen en presentaties aan o.a.:
• veiligheid in de speeltuin • “Spelbrekers”, omgaan met lastig gedrag in de speeltuin
• geïntegreerd spelen • verzekeren hoe en waarom?
Actuele projecten
Landelijke speeltuindag: iedere 3e zaterdag van juni houdt de NUSO de landelijke
speeltuindag. Overal in Nederland openen speeltuinen hun poorten voor publiek,
pers en politiek. Deelnemende verenigingen stellen zelf hun programma samen.

Bekijk http://weekvanhetgeld.nl/terugblik-2010 de opening
van de Week van het geld door H.K.H. Prinses Maxima. n

Project “Weet wat er speelt”: een training om vrijwilligers problemen, misbruik of
mishandeling van kinderen te laten herkennen.
Maatwerk hardhouten
speeltoestellen. Duurzaam,
hoogwaardig, onderhoudsarm, onderscheidend en
inspirerend.

De hele week staan programma’s van SchoolTV in het
teken van leren omgaan met geld, verschijnt er een speciale
‘Week van het geldkrant’ en verschijnen er op de website
www.weekvanhetgeld.nl de nieuwste tips, gadgets en
activiteiten. Alle bij NUSO aangesloten speeltuinen
ontvangen in de week van 4 november een Week van
het geldpakket met onder andere honderd exemplaren
van de Week van het geldkrant.
T 076 503 60 37
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Website en publicaties
Op www.nuso.nl staat informatie over de NUSO, haar diensten, service en activiteiten. Samen met Consument en Veiligheid ontwikkelde de NUSO de website
allesoverspelen.nl met informatie over veiligheid. Verder kunnen de leden een
groot aantal publicaties van onze website via het ledengedeelte downloaden en
een gratis pagina op onze site aanvragen (informatie en inloggegevens zijn op te
vragen via a.benschop@nuso.nl).

“Buurtfunctie terug naar de speeltuin”: NUSO-project dat streeft naar fysieke en
sociale vernieuwing van speeltuinen.
Jubileumviering: De NUSO viert zaterdag 10 september 2011 het tachtigjarig bestaan
in Linnaeushof.

w w w. a c a c i a - ro b i n i a . n l
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Speeltuin Santpoort bestaat 65 jaar

Een boek vol
herinneringen
Door Luc Meewis

Speeltuin Santpoort
viert haar 65-jarige
bestaan met een
jubileumboekje.
Zeg maar gerust: boek!
Honderdentwaalf
bladzijden met mooie
foto’s, de geschiedenis,
een interview met
de belangrijkste
vrijwilligers en veel,
veel herinneringen van
de talloze bezoekers
van Santpoort.

geluisterd. “Ik weet altijd wat er speelt. Toen de ouders
graag nieuwe tafels en stoelen op het terras wilden
kwamen die er ook. Een waterbaan was ook een grote
wens van de kinderen en nu staat er een grote pomp in
de zandbak. Zo blijf ik altijd maar bezig, maar ik doe
het met liefde. Zelf vind ik het kasteel het allerleukste.
Het wordt wel steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. De mensen hebben tegenwoordig geen tijd meer.
Maar voor de korte termijn maak ik me geen zorgen.
Aan stoppen denk ik nog lang niet. De speeltuin bestaan
65 jaar maar mijn pensioengerechtigde leeftijd laat ik
straks rustig aan me voorbijgaan. Ik ga door met mijn
levenswerk zolang ik kan want de speeltuin is mijn lust en
mijn leven”.

Locatie voor afspraakjes
Een paar jaar voor de Tweede Wereldoorlog werd de
speeltuin al geopend. Het bestuur vroeg ouders om hun
kinderen te sturen: ‘Moeders, stuurt uw kinderen naar
dezen speeltuin, wat een heerlijke ligging en rustige
omgeving en geen gevaar van verkeer.’ Helaas bleef de
speeltuin niet lang open want tijdens de oorlog gebruikten de Duitsers het terrein om hun paarden te laten grazen.
In juni 1946 werd in aanwezigheid van onder andere de
burgemeester en voorzitter van de NUSO, speeltuin
Jong Santpoort nieuw leven ingeblazen. Enkele jaren
later kwam er nog een houten clubhuis voor volksdans,
toneel, zang en figuurzagen. Activiteiten die nu als oubollig

worden gezien. Wat niet veranderd is afgelopen decennia is het vandalisme. Want in de jaren ’60 verloederde
de speeltuin en trok het vandalen aan. In 1970 ging
Jong Santpoort dan ook definitief dicht.
Maar er was in Santpoort ook nog een Rooms Katholieke
speeltuin. Geopend in augustus 1946 als een verzuilde
reactie op neutraal Jong Santpoort. Pastoor Goossens
maakte zich grote zorgen dat katholieke gezinnen wel
eens lid zouden kunnen worden van een neutrale speeltuinvereniging. Volgens hem zaten er dan ook ongelovige
communisten in het bestuur van Jong Santpoort. Hij riep
alle katholieke ouders op een bijeenkomst bij te wonen
in de parochiezaal. In de uitnodiging voor deze bijeenkomst stond: ‘Vader en moeder, steun de Jeugdbeweging
en steun uw kinderen en stuur ze naar de Katholieke
Jeugdbeweging. Nooit naar een neutrale. Wat van de school
geldt, geldt van de Jeugdbeweging. Het is de geest, de
sfeer, de mentaliteit van school- en jeugdbeweging die
grooten invloed op het kind. Ouders nogmaals waarschuwen
wij u geen lid te worden van een zogenaamde neutrale
speeltuinvereniging.’ Zo’n tien jaar later werd de speeltuin
verhuisd naar een andere plek en werd de toevoeging rooms
katholiek weggelaten. De kerk speelde geen rol meer.

Tante Eef
In het jubileumboekje zijn er niet alleen anekdotes over
het ontstaan van de speeltuin maar ook over bijvoorbeeld
het clubhuis of de inzameling van geld via contributie of
sponsoren. De problemen van enkele tientallen jaren
geleden zijn ook de problemen waar nu veel speeltuinen
mee te maken hebben. Zelfs vandalisme was in de
decennia na de oorlog net zo erg als nu. Het meest opvallend voorbeeld van datgene wat een speeltuin draaiende
houdt en nu nog steeds hetzelfde is, is de betrokken en
toegewijde vrijwilliger. Sinds 1979 is ze het boegbeeld
van speeltuin Santpoort, Eef Limmen of tante Eef. Alhoewel
haar man al bestuurslid was en het oppassen had overgenomen van ‘Opa Huijbens’ die er mee stopte nam tante Eef
het snel over. Ze was hier meteen precies op haar plek.
Ze was er zes dagen in de week en nu zelfs zeven dagen.
Van oppasser werd Eef beheerder. Ze kreeg steeds
meer verantwoordelijkheden. “Ik heb vroeger een tijdje
bij De Gruyter gewerkt als cassiére en winkelbediende.
Daarna heb ik geen betaalde baan meer gehad. Ik ben als
tijdsbesteding vrijwilligerswerk gaan doen in de speeltuin.
Dat gaf en geeft me nog steeds erg veel voldoening.
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De speeltuin heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is nu een van de modernste in de regio”. Naast
het werk als beheerder werd Eef ook nog vice-voorzitter.
In het jubileumboek vertelt ze enthousiast over hoeveel
ze wel niet onderneemt voor de speeltuin. “Lekkere versnaperingen verkopen, de EHBO verzorgen en entreegelden heffen. Ik houd de kinderen in de gaten en grijp
in bij ruzies. Ook de klusdagen worden door mij geregeld
en ik motiveer de vrijwilligers steeds weer. Voor iedereen
ben ik een belangrijke vraagbaak. Oh, ja, bijna vergeten,
geld bij elkaar sprokkelen, contacten onderhouden met
de gemeente Velsen, sponsors, leveranciers en de pers.
Dat doe ik ook allemaal. Er kwam geld om een speelpaard te kopen want wat moet je met een koets zonder
paard”, zegt ze. Ze heeft heel veel verschillende taken.
Zo regelt ze bijvoorbeeld de financiën voor de aankoop
van het aangrenzende bos: ‘Als de zon schijnt is het hier
volle bak en omdat de speeltuin vlakbij het station ligt
komen mensen uit alle windhoeken. Ook duinwandelaars
bezoeken na de wandeling vaak nog even de speeltuin.
Door de vele bezoekers probeer ik nu met de wethouder
te praten over een stuk bos dat ik erbij wil hebben.’
Eef Limmen is een begrip in Santpoort en omgeving.
“Kinderen zeggen niet “Ik ga naar de speeltuin”, maar “Ik
ga naar de speeltuin van tante Eef”. “Leuk he, Ik heb
heel wat neuzen gesnoten, veters gestrikt, kinderen
getroost, pleisters geplakt en verhalen aangehoord”. Ze
ontving in 2004 een Koninklijke onderscheiding voor al
haar werk. Eef zag in de loop der jaren heel wat veranderen. “De speeltuin was eerst gemoedelijk, dorps en
niet zo druk bezocht. Er kwamen alleen kinderen en
ouders uit Santpoort Noord en Zuid. Ze namen in het
begin zelfs hun eigen kopje koffie mee. Later werd het
drukker en ontdekten inwoners van IJmuiden, Haarlem
en Velserbroek de speeltuin
En natuurlijk is nog steeds de belangrijkste taak het
oppassen in de speeltuin. ‘Kinderen zijn in de loop der
jaren wel veranderd’, vertelt Eef; ‘ze zijn mondiger en vrijer. Als ze iets doen wat niet mag van me dan weten ze
bij de eerste waarschuwing al dat met mij niet te spotten
valt. Bij de tweede waarschuwing mogen ze namelijk
buiten bij het hek gaan staan. Maar gelukkig huilen ze
meestal alleen als de speeltuin gaat sluiten”.
De kinderen krijgen ook meer zeggenschap en mogen
nu ook meedenken over nieuwe speeltoestellen. Eef
zegt het belangrijk te vinden dat er goed naar ze wordt

In het jubileumboek van speeltuin Santpoort komen veel
leden en oud-leden aan het woord. Zoals Henk Alders:
“De speeltuin was een uitstekende locatie om spannende
afspraakjes te maken. Ik herinner me nog goed dat Ed
Vogelzang verliefd was op kleine Tiny Bol, er was namelijk
ook nog een grote Tiny Bol. Ed vond dat iedereen dat
best mocht weten dat hij verliefd was en ging naast haar
op de schommel zitten. Het leverde hem echter nog niet
eens een zoentje op, dus de lol was er voor ons snel van af.”
(anoniem): “Oppasser opa Coen Handgraaf zat altijd op
een stoeltje met een rode zakdoek om zijn nek. Opa kon
niet zo best lopen, want hij had een houten been, wat wij
natuurlijk bar interessant vonden.”
Dick van der Putte: ”Het moet op een woensdagmiddag
geweest zijn dat wij min of meer toevallig in de speeltuin
terecht waren gekomen: vijf jongens, kinderen nog, maar
de glijbaan ontgroeid en op zoek naar iets nieuws. We
ontdekten dat opa’s houten huisje (eerste houten clubhuisje, red.) niet meer zo vast stond. Er zat beweging in
en als we met zijn allen duwde, ging het heen en weer
als een schip. Totdat het natuurlijk onder luid gejuich in
elkaar donderde. Ons schip ging ten onder maar wijzelf
ook. Want aan het eind van de middag moesten wij op
het politiebureau verschijnen.”
Katja Reiding: “Vaak ging ik ’s middags uit school met
mijn vriendjes en vriendinnetjes naar de speeltuin.
Destijds was dat een hobbelig grasveld met veel kale
plekken. In het midden stond die enorme glijbaan met
een steile trap en een glijgedeelte van houten latten. Ik
herinner me goed dat je daar met een tot de draad versleten matje onder je billen vanaf ging glijden. Regelmatig
moest Opa Huijbens splinters uit je billen peuteren. Die
kreeg je als je zonder matje naar beneden gleed.”
Gert Jan: “Als ik er weer eens ben, gaan mijn gedachten
onwillekeurig terug naar 40 jaar geleden. Het uiterlijk is
geheel veranderd, de oude speeltoestellen zijn vervangen door veel meer eigentijdse, veilige apparaten en
klimtoestellen en de krakkemikkige, groengebeitste
schuur is al een eeuw geleden vervangen door een
modern gebouw met veel betere voorzieningen. Er is zelfs
een overdekt terras waar je ijsjes en verse koffie kunt
krijgen. Maar toch proef ik er nog steeds dezelfde sfeer
als vroeger, toen ik er nog speelde op die rustige plek in
dat prachtige hoekje bos aan de rand van Santpoort.”
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Jong
geleerd, oud
gedaan
Door Chantal Slaap

Aron Hooijman op zestienjarige leeftijd

in bestuur Kindervreugd

Hij is met z’n zestiende wellicht één van de jongste
bestuursleden van een speeltuinvereniging, Aron Hooijman.
Van kleins af aan komt hij al in speeltuin Kindervreugde in
Enkhuizen. Hij bekleedt nu een officiële bestuursfunctie.
Aron, rechts, met zijn broer bezig met het
vernieuwen van het bord van de speeltuin

Aron, rechts, op de nieuwe familieschommel

‘Ik woon al mijn hele leven praktisch naast de speeltuin. Zo’n tien
meter hier vandaan. Toen ik nog een klein rotjochie was, hielp ik al
met matjes opruimen en het aanvegen van de zandbak’, vertelt Aron
lachend. “Ik heb hier ook een maatschappelijke stage voor school
gedaan, maar ik kwam hier zo vaak, dat ik in feite mijn uren er al op
had zitten voordat ik begon.”
Het is duidelijk dat Aron altijd al veel te vinden was in de speeltuin.
Maar hoe kwam hij dan in het bestuur? “Op een gegeven moment
had ik het idee om het ledenbestand te automatiseren en alles via
de computer te doen. De leden van het bestuur vonden dit zo leuk
dat ze mij vorig jaar november vroegen om hun team te komen
versterken. Sinds de ledenvergadering van december ben ik een
officieel bestuurslid.”
Zoals in de meeste besturen heeft iedereen zijn eigen functie. Zo
ook Aron. “Op dit moment bestaat mijn functie uit het bijhouden van
het ledenbestand en de mailadministratie. Verder beheer ik het
bestand met de uitgaven en het onderhoud. Eigenlijk regel ik alles
wat met de computer te maken heeft, maar ik ben ook betrokken bij
andere zaken, zoals de aanschaf van nieuwe spullen. Daar heb ik
ook medezeggenschap in. Ik doe dat voornamelijk zelfstandig.
Daarnaast is er veel communicatie via e-mail over de zaken die spelen.
En eens in de zoveel tijd hebben we een vergadering.”
Als je al zo lang in een speeltuin komt als Aron, zie je uiteraard ook
veel veranderen. “Wat me opvalt en wat ik ook heel jammer vind, is
dat heel veel houten speeltoestellen door de jaren heen worden
vervangen door kunststoftoestellen. Deze toestellen zijn echter wel
onderhoudsvriendelijk en ze zorgen voor meer kleur in de speeltuin.
Rood, blauw, geel en groen, dat zie je nu overal terug.”
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Familieschommel
Ook ziet hij dat bepaalde speeltoestellen plaats moeten maken voor
nieuwe. “Eerst stond hier een heel grote zandbak, maar die was nog
van voor de oorlog, dus het hout begon inmiddels te rotten.
Dat moest sowieso vervangen worden. Op een speelbeurs kwam
een aantal leden van het bestuur de familieschommel tegen en ze
waren direct verkocht, helemaal toen bleek dat de schommel in de
kleuren van de speeltuin kon worden gespoten.
Helaas hebben we weinig ruimte, daarom is besloten om de schommel
op de plaats van de zandbak te zetten. Ik zat toen nog niet in het
bestuur, dus ik heb die beslissing niet genomen. Het is jammer dat
de zandbak weg is, maar de familieschommel is een mooi toestel. We
zijn er erg blij mee. Daarnaast komt er binnenkort weer een nieuwe
zandbak van vier bij vier’, verklapt Aron.
Zoals elke zestienjarige heeft Aron ook andere bezigheden. Zo moet hij
uiteraard gewoon naar school, hetgeen veel tijd opslokt. Daarnaast
werkt hij ook als vrijwilliger in Cayen, een jongerencentrum in
Enkhuizen, waar hij achter de bar staat en meehelpt met activiteiten.
Verder doet hij aan fitness en hangt naar eigen zeggen graag de
nerd uit op computergebied. Aron: “Daar wil ik later zeker iets mee
doen, met informatica.”
Een druk bestaan met mooie toekomstplannen dus, maar hoe zit
het met de speeltuin? “Ik ben wel van plan dit te blijven doen.
Ik kom hier al zo lang, ik heb gewoon heel veel met de speeltuin.
We maken hier zelfs gebruik van de WiFi bij mij thuis. Daarnaast is
er altijd een vrijwilligerstekort, dus ik ben wel van plan hier te blijven.
Zelfs als ik zou verhuizen!’ zegt de zeer betrokken Aron tot slot. n
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Colofon

wat speelt er

Eerste landelijke
Week van de Opvoeding
Van 10 tot 17 oktober staat Nederland in het teken van de Week van de Opvoeding. In het hele land vinden
activiteiten plaats rond het thema opvoeden en opgroeien. Van opvoeddebatten tot voorleesochtenden en van
mobiele koffietafel tot beste opa/omaverkiezing. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren krijgen tijdens
deze eerste landelijke Week van de Opvoeding de kans om ervaringen over opvoeden en opgroeien te delen
en de gewone alledaagse vragen aan elkaar te stellen. Uit onderzoek blijkt overigens dat de gemiddelde
Nederlandse ouder tevreden is over zijn of haar functioneren als opvoeder.
In de enquête ‘Opvoeden in Nederland’ (2010) onderzochten ontwikkelingspsychologen Freek Bucx en Simone de Roos de opvoedbeleving in
Nederland. Meer dan 95 procent van de ouders die de enquête van het SCP invulden, is tevreden met het verloop van de opvoeding en voelt
zich competent als opvoeder. Dat wil niet zeggen dat de taken allemaal vlekkeloos verlopen. Meer dan 15 procent van de vaders en 20 procent
van de moeders heeft soms twijfels over de mate waarin zij de opvoeding van hun kinderen aankunnen. De meeste ouders zoeken én vinden
daarbij naar tevredenheid steun in hun nabije omgeving.
Het doel van de Week van de Opvoeding is het stimuleren van alledaagse ontmoetingen tussen ouders om op deze wijze het gesprek over
opvoeden te stimuleren. De activiteiten zijn zeer divers en worden georganiseerd door vele landelijke en regionale organisaties; ze staan
vermeld op de website van de Week van de Opvoeding. Wilt u ook iets organiseren in de Week van de Opvoeding? Of bent u op zoek naar tips
en inspiratie voor het organiseren van een activiteit? Kijk dan op www.weekvandeopvoeding.nl. n
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Maisdoolhof levert
‘t Speulparadies
voordeel op
Bezoekers aan Maisdoolhof Beerta zorgden de afgelopen
maanden voor een financieel voordeel voor speeltuinvereniging
‘t Speulparadies. Een deel van de entreegelden vloeiden
namelijk in de kas van de speeltuin in Beerta. Het initiatief
voor het doolhof kwam van serviceclub Ronde Tafel Winschoten
(RT41). Na enkele groeizame weken zijn de paden geoogst
door de serviceclubleden en medewerkers van ‘t Speulparadies.
De kleine maisplanten moesten het veld ruimen. De paden
ontstonden na een aantal avonden plukken en trekken aan
de maisplanten. Het ontwerpen van een doolhof is vakwerk.
Daar werd een maisdoolhovenier voor gevraagd. Voor kinderen
is een maïsdoolhof een uitdagende, natuurlijke en veilige
speelplek. Door het hoge gewas dat in het voorjaar en de zomer
is gegroeid kunnen zij de gangen naar het doel niet zien. Daar
in het midden van het maïsveld is een hoge bult opgeworpen,
van waaraf je de volgers in hun zoektocht kunt bekijken.
‘t Speulparadies leverde de vele vrijwilligers voor tijdens de
openingsuren. Zie ook: http://www.maisdoolhof-beerta.nl n

De afvalmuur

Met behulp van de Afvalstoffendienst is de afvalmuur gerealiseerd. Sinds mei prijken op het terrein
ook afvalbakken van Nederland Schoon en oranje kliko’s voor plastic afval. “De afvalmuur heeft
een leuk en educatief doel: kinderen het gescheiden afval inzamelen bijbrengen”, zo liet bestuursvoorzitter Frank Ligthart van ‘t Kwekkeltje weten. “De gemeente heeft dat hoog in het vaandel staan,
en wij ook. Wij zijn al langer bezig om ons te richten op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Zo schakelde de speeltuin al over op het gebruik van groene energie en
kocht een nieuwe koel-diepvriescombinatie met een A++-label. “Verder vervangen we de huidige
verlichting door spaarlampen en ledlichten”, aldus Ligthart.
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De meest aansprekende veranderingen wil de speeltuin de komende jaren doorvoeren. “Zo
denken we eraan om zelf energie te gaan opwekken met behulp van een windmolen. Ook met
nieuwe, duurzame speeltoestellen willen we energie opwekken door middel van zonnepanelen.
Dat zijn echter projecten die niet in een week of een jaar plaatshebben, maar versnipperd zijn
over jaren.” 				
			
(bron Brabants Dagblad)
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Toevoegen van een folder aan de Speelmail
is mogelijk, prijs op aanvraag.
De opening van de muur trok veel belangstelling
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Afvalmuur voor ‘t Kwekkeltje
Speeltuin ‘t Kwekkeltje in Rosmalen is hard op weg een duurzame,
maatschappelijk verantwoorde recreatievoorziening te worden. Dat blijkt
uit de plannen die de speeltuin heeft op het gebied van wind- en zonneenergie. En dat bleek in mei jl. bij de ingebruikname van ‘de afvalmuur’.
Voortaan kunnen bezoekers hun afval keurig gescheiden weggooien in
deze muur met vier gaten voor plastic-, gft-, papier- en restafval. Wethouder
Bart Eigeman zorgde, met Proper Jetje en een hele schare kinderen, voor
de feestelijke opening van de afvalmuur. Een grote tas met afval belandde
moeiteloos in de juiste gaten.
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