
 

 
Beste Bestuursleden, vrijwilligers,  
 
De zomervakantie is begonnen. In deze nieuwsbrief een kleine impressie waar Speeltuincen-
trale Groningen zo al mee aan de slag is. O.a. de projecten ‘Kind & Jeugd´ en ‘BSV’s midden 
in de wijk’; de website etc. In samenwerking met de coördinator stedelijke activiteiten vin-
den er bij de buurt– en speeltuinverenigingen diverse activiteiten voor de jeugd plaats. Sa-
men met vrijwilligers bieden ze de thuisblijvende kinderen een gevarieerd aanbod van activi-
teiten.  
 
We wensen jullie allen een hele fijne en zonnige zomer toe! 
 
             Namens het bestuur Roel Groenhof, voorzitter 
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Vakantie Speeltuincentrale 

Ook de medewerkers van de Speeltuincentrale gaan op vakantie en daar-

om zal het kantoor tijdens de zomervakantie beperkt open zijn. 

Vakantieschema: 

Harrie  9—30 augustus 

Vincent 31 juli—20 augustus 

Meta  02—25 augustus 

Bert   is aanwezig in augustus (even bellen voor een afspraak) 

Mededelingen 

Algemene Ledenvergadering Speeltuincentrale  

Zal plaatsvinden op maandag 25 september 2017. 

Noteer deze datum alvast in de agenda! 

 

Informatie Rookvrije speeltuin 

Hoe verloopt het traject om de speeltuin rookvrij te ma-

ken. Bij BSV Helpman Oost is een rookvrije speelomgeving 

al gerealiseerd. Op pagina 4 kun je lezen hoe dit in zijn 

werk gaat. 

 

Inventarisatie veiligheidsmiddelen 

Jullie hebben kortgeleden de formulieren met daarin een 

inventarisatie van de aanwezige veiligheidsmiddelen inge-

leverd. We hebben de uitkomsten aan leveranciers voor-

gelegd om te kijken of we door het onderhoud collectief te 

regelen voordeliger uit kunnen zijn. Het resultaat zullen 

we eind september aan jullie voorleggen. 

 

AED 

Alle AED’s zijn gecontroleerd en goedgekeurd! 



 

Renovatie speeltuin 

De speeltuin van BSV Helpman 

Oost zal in september 2017 een 

metamorfose ondergaan. De 

plannen en de financiering zijn 

rond en de uitvoering zal eind 

september van start gaan.  

Tijdens de ALV in het voorjaar van 2017 stond de bestuurlijke vernieu-

wing opnieuw centraal. De vraag was hoe verder en hoe leden én wijk-

bewoners maximaal betrekken bij dit onderwerp. Onze besturen voelen 

de urgentie tot verandering, maar het zetten van de juiste vervolgstap-

pen blijkt in de dagelijkse praktijk best lastig. De Speeltuincentrale 

heeft de handschoen opgepakt en is met 3 BSV’s een verandertraject 

gestart. De SV Oosterpoort, D.I.B. en de BSV de Kreukelhof hebben 

zich gecommitteerd en samen met Wij-teams, enthousiaste wijk-

bewoners en studenteninzet via WIJS zijn piketpaaltjes uitgezet en 

eerste stappen gezet. Onze zoektocht richt zich op actieve wijkbe-

woners met hart voor het buurtcentrum en de speeltuin en samen 

bouwen we iets nieuws op de oude fundamenten van de BSV. We 

trekken alles uit de kast om de droom van vernieuwing en verjon-

ging te realiseren. 

Project ‘BSV’s midden in de wijk’ 
Harrie van den Berg 

De nieuwe website staat online. 

www.speeltuinen-groningen.nl 
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Op het moment dat in de accommodatie 

alcoholische dranken worden geschonken 

moet er een leidinggevende (minimaal 21 

jaar oud) aanwezig zijn die de cursus  

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 

heeft gevolgd. (IVA). De barvrijwilliger moet 

bovendien minimaal 18 jaar oud zijn. 

September 2017 bieden we de IVA cursus 

weer aan. Heb je vrijwilligers die de cursus 

willen volgen neem dan contact op met de 

Speeltuincentrale. Kosten zijn € 15,00 p.p. 

incl. koffie, thee en certificaat. Voor de aan-

melding hebben we onderstaande gegevens 

nodig: 

Naam; Geboortedatum en plaats; naam BSV 
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Stedelijke activiteit  

Speeltuincentrale Groningen en WIJ hebben samen 

een programma stedelijke activiteiten opgesteld. Tij-

dens de vakantieperiodes zullen er verschillende 

stedelijke activiteiten gaan plaatsvinden in meerdere 

buurt– en speeltuinverenigingen. De eerste stedelij-

ke activiteiten gaan plaatsvinden in de zomervakan-

tie. Daarna volgen activiteiten in de herfstvakantie-

week. Samen willen we proberen het activiteiten-

aanbod uit te bouwen tot een structureel program-

ma waarbij eens in de 3 maanden activiteiten zullen 

plaatsvinden binnen de buurt– en speeltuinvereni-

gingen.  

De aftrap van de zomeractiviteit:  

KINDERSPEELDAGEN vindt plaats op dinsdag 25 juli 

2017 bij BSV Paddepoel. 

 

Huttendorp voor Selwerd en Padde-

poel 

Komende zomervakantie wordt er een 

huttenbouwdorp georganiseerd bij de 

speeltuin van de BSV Selwerd. Het dorp 

is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 

van 7 t/m 13 jaar. Zij mogen, in groep-

jes en onder begeleiding, drie dagen 

aan de slag om een mooie hut te ma-

ken. Het huttendorp wordt gehouden 

aan het eind van de zomervakantie, van 

woensdag 23 t/m vrijdag 25 augustus. 

Deelname is geheel gratis. 

Kind & Jeugd –Vincent Huiting 
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Bij diverse BSV’s verdienen de paden een 

grondige opschoonbeurt. Hiervoor zoekt de 

Speeltuincentrale vrijwilligers die ons hierbij 

willen helpen. Voor deze klus zijn vele han-

den nodig! Daarom vragen wij jullie als be-

stuurders eens goed rond te kijken om le-

den, buurtbewoners te enthousiasmeren om 

samen met de Speeltuincentrale de handen 

uit de mouwen te steken! Wij zorgen voor 

koffie/ thee met iets lekkers en een vergoe-

ding. Natuurlijk zijn de juiste materialen 

aanwezig om plezierig en veilig te kunnen 

werken. Start medio september 2017.  

Opgeven kan via  050 313 55 67 of  

meta@speeltuinen-groningen.nl  

Paden opschoondagen 

mailto:meta@speeltuinen-groningen.nl


 

Samen met het Praedinius Gymnasium werd ook dit jaar weer het 
Technasium Project uitgevoerd. Zes eerste klassen, onder leiding 
van Marlies Lukkien, deden mee aan het project. De leerlingen van 
het Praedinius Technasium kregen de opdracht om een ontwerp 
voor een speeltuin te maken die geschikt is voor valide en minder-
valide kinderen. Daarnaast moesten zij een speeltoestel speciaal 
voor kinderen met een beperking ontwerpen. Dit jaar hebben we 
gekozen om de speeltuin bij buurt -en speeltuinvereniging 
Ruischerbrug als uitgangspunt te nemen. Daar zijn de leerlingen 
een dagdeel naar toe geweest om het terrein in te meten, sfeer te proeven en ideeën op 
te doen. 

De jury heeft woensdag 28 juni jl. alle genomineerde ont-
werpen bekeken en beoordeeld. De ontwerpers kregen vol-
op de gelegenheid om hun ontwerp toe te lichten. 
De jury heeft per categorie vooral gelet op originaliteit, toe-
gankelijkheid en of het past binnen de financiële mogelijk-
heden. Al met al best een lastige taak voor de juryleden.  
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Een rookvrije speeltuin is belangrijk om gezond 
en veilig te kunnen spelen. Iedereen wil dat kin-
deren spelen in een gezonde en veilige omge-
ving. Daar hoort ook een rookvrije speeltuin bij. 
Geen gevaar van brandwonden of kinderen die 
peuken oppakken en in hun mond stoppen. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken 
van anderen, kinderen aanzet om later zelf te 
gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag 
van anderen. En hoewel gelukkig bijna geen en-
kel kind jonger dan 12 jaar rookt, is het wel be-
langrijk dat ze een gezonde sociale norm leren. 
Een rookvrije omgeving maakt kinderen weer-
baarder om later zelf niet te gaan roken. Steeds 
meer speeltuinen zijn al rookvrij. 

Het Longfonds heeft verschillende materialen 
ontwikkeld om u te ondersteunen bij een rook-
vrije speeltuin, zoals een stappenplan waar u zelf 
mee aan de slag kunt gaan en een flyer ‘Waarom 
een rookvrije speeltuin’. 

Meer informatie vindt u op www.longfonds.nl/
speeltuin. 

 

Rookvrije speeltuin 
de eerste rookvrije Speeltuin in Groningen! 

Praedinius technasium project 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Truus/Mijn%20documenten/SES/Websiteteksten/www.longfonds.nl/speeltuin
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Truus/Mijn%20documenten/SES/Websiteteksten/www.longfonds.nl/speeltuin

