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Elke zomer gaat een hele groep kinderen niet of

nauwelijks op vakantie en door corona was deze

groep dit jaar nog groter. Voor deze groep

organiseert de Speeltuincentrale, voor de vierde

keer op rij, in de aangesloten Buurt- en

Speeltuinverenigingen een Speelfestival in de

zomervakantie.  

We begonnen vier jaar geleden met één speeltuin.

Het jaar daarop zaten we in vier, vorig jaar in acht

en dit jaar mochten we in elf speeltuinen aan de

slag.  

Met deze Speelfestivals willen we niet alleen voor

kinderen in kwetsbare wijken een mooie zomer

aanbieden met veel recreatieve, sportieve en

educatieve activiteiten, ook willen we een

ontmoetingsplek zijn voor de wijkbewoners. Met

hen kunnen we het bestuur van de speeltuinen

(verder) versterken. Ook werken we samen met

vrijwilligers uit de wijk en zogenoemde

Speelambassadeurs (jongeren) uit Groningen om

de Speelfestivals tot een succes te maken.  

Tenslotte willen we graag samen met

netwerkpartners - professionals en vrijwilligers –

kinderen een breed en gevarieerd programma

aanbieden, zodat de kinderen de hele vakantie

(nieuwe) ervaringen kunnen opdoen en vol

verhalen terugkomen na de vakantie. En vergeet

hierbij de ouders ook niet, want als hun kinderen

lekker aan het spelen zijn, hebben zij ook even een

momentje rust. 
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Vakantie voor kinderen die in kwetsbare wijken wonen 

Werven van vrijwilligers voor de speeltuinen 

Enthousiasmeren van jonge mensen voor vrijwilligerswerk 

Versterken en uitbouwen van netwerken in de wijk 

Kortom: 



ELKE WIJK
ZIJN EIGEN
PROGRAMMA 

Professionals 

Vele partijen in de gemeente zijn
betrokken bij de vakantieactiviteiten.
Daarom heeft de Speeltuincentrale bij de
ontwikkeling van het programma voor de
Speelfestivals aansluiting gezocht bij
bestaande overlegstructuren, of hebben
we een overleg met verschillende partners
in de wijk opgestart. Daarnaast hebben we
ook professionals (bijvoorbeeld de
brugfunctionaris) bij verschillende
basisscholen gevraagd welke wensen er
zijn voor de zomerprogrammering.  

Ouders en kinderen 

Niet alleen de behoeften van professionals,
maar ook die van kinderen en hun ouders
hebben we  gepeild. Ook op dit punt
hebben we zoveel mogelijk aangesloten
bij bestaande vrijwilligersnetwerken in de
wijk. Met deze vrijwilligers hebben we
regelmatig rond de tafel gezeten om een
gezamenlijke programmering te
ontwikkelen en hen ook te vragen om
mee te helpen tijdens de uitvoering van
de activiteiten.   
Bij enkele basisscholen en clubs bij de
Buurt- en Speeltuinverenigingen hebben
we kinderen gevraagd wat voor wensen en
dromen zij hebben, waardoor we met het
maken van het programma ook rekening
met hun wensen konden houden.   
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Zomerprogrammering 

Op basis van deze inventarisatie hebben we
per wijk een zomerprogrammering
vastgesteld, welke aansloot bij de wensen
die leven bij zowel de
samenwerkingspartners als de
wijkbewoners. Hierdoor had elke wijk zijn
eigen ontwikkelde programma, maar wel
met een overkoepelend zomer-thema  
‘Op de camping’ in de eigen wijk. Zie voor
de programmering per wijk op de website
van de Speeltuincentrale:  
 https://speeltuinengroningen.nl/speelfestiv
al-2021/. 

Locaties 

De Speelfestivals hebben plaatsgevonden in de
wijken waar we verwachtten dat het aantal kinderen
dat niet op vakantie gaat het grootst zou zijn.
Meestal zitten onze speeltuinen ook in deze wijken.
Daarom hebben we gekozen om dit jaar in elf
speeltuinen Speelfestivals te organiseren: de
Oosterparkwijk, de Hoogte, de Indische Buurt,
Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen, De Wijert,
Helpman-Oost, Corpus den Hoorn en in Hoogkerk (2
keer).  
 
Doordat we samen met de wijk de programmering
hebben afgestemd, verschilt niet alleen het
programma per Speelfestival, maar zijn ook de tijden
en dagen anders. Op drie locaties zijn we één dag
per week geweest, daardoor groeide het aantal
kinderen per week. In de andere wijken waren we
één week achter elkaar waardoor het mogelijk was
om een goede band met de kinderen op te bouwen.  
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UITVOERING
Samenwerking 

In de voorbereiding en de uitvoering is
goed samengewerkt met zowel
professionals als vrijwilligers. We waren erg
blij met de ondersteuning van de Wij-
medewerkers in de verschillende wijken. In
het overgrote deel van de wijken zijn bij de
uitvoering van de Speelfestivals vrijwilligers
uit de wijk betrokken geweest.   

Programma 

Elk speelfestival kende zijn eigen
programma dat in overleg met de wijk is
samengesteld, maar er was wel een
gemeenschappelijk thema. 

Elke speeltuin werd omgetoverd tot een mini-
camping, waar de kinderen mee konden doen aan
verschillende workshops, lekker hebben gesport of
rustig hebben gelezen in hun tentje. Een deel van de
activiteiten had een relatie met het gekozen thema.
Zo konden kinderen met stokken, knijpers en lakens
een eigen tent bouwen of konden kinderen in een
tent ‘vader en moedertje’ spelen.

Er was een nieuwe mogelijkheid dit jaar, namelijk dat
de kinderen een nachtje in een tent op het
Speelfestivalterrein (of in het gebouw van de
speeltuin) konden slapen. Dit was op drie
Speelfestivals een mogelijkheid. Kinderen kwamen
op donderdag rond 17.00 uur naar het
Speelfestivalterrein, waar er een avondprogramma
was (eten, kampvuur, bonte avond). Ze werden om
10.00 uur ’s ochtends na het ontbijt weer door de
ouders opgehaald. 

https://speeltuinengroningen.nl/speelfestival-2021/
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Sporten 

We hebben dit jaar extra aandacht besteed aan sportieve
en educatieve activiteiten op de Speelfestivals. In alle
speeltuinen zijn twee dagen veel aandacht besteed aan
sporten. Zo konden de kinderen bijvoorbeeld in een aantal
wijken meedoen aan een voetbalclinic van FC Groningen,
in andere wijken aan een  basketbaltraining van Donar, een
workshopworstelen, freerunning, kickboksen of een andere
sport.  
Op alle Speelfestivals stonden er op een dag een of
meerdere springkussens geprogrammeerd, waar de
kinderen ruimte kregen om hun energie kwijt te raken.
Mede dankzij de financiële steun van Sportakkoord
Groningen was het mogelijk om speciale
sportworkshopgevers in te huren. 

Educatief 

Op alle speelfestivals lagen in de tenten (strip)boeken,
zodat kinderen samen of alleen in een tent konden gaan
lezen. Daarnaast is er door de kinderen regelmatig een
bordspelletje gedaan of een verantwoorde snack gemaakt.

Kinderen  

Op de Speelfestivaldagen waren er gemiddeld 42 kinderen
per dag aanwezig. Van deze kinderen is er een deel die
nooit of zelden met vakantie gaat. Doordat de kinderen bij
inschrijving een festival-bandje om kregen, hebben we
kunnen registeren hoeveel ‘unieke’ kinderen er per
Speelfestival aanwezig waren. Ook kregen de kinderen een
speciaal bandje om, zodat we konden zien of wij ze wel of
niet op de foto mochten zetten. 
 
De meeste kinderen kwamen uit de eigen wijk, maar er
waren ook kinderen die uit andere wijken naar de
speelfestivals kwamen. Enkele kinderen waren zelfs zo
enthousiast dat ze bij meerdere Speelfestivals aanwezig
waren.   
 
Alhoewel het programma van de speelweken bedoeld was
voor kinderen van 6-12 jaar, waren er ook kinderen
aanwezig die jonger waren dan 6 jaar. Met het
buitenprogramma was dit over het algemeen geen
probleem, maar (bij slecht weer) sloten sommige
activiteiten niet aan bij deze jonge doelgroep, omdat deze
activiteiten voor oudere kinderen geschikt waren, zoals
slijm maken. 



MEERWAARDE
SPEELAMBASSADEURS

Naast hulp van vrijwilligers werden ook Speelambassadeurs ingezet om activiteiten te bedenken
en uit te voeren. Deze speelambassadeurs zijn jongeren, die voor een vrijwilligersvergoeding
minimaal één week aanwezig zijn geweest bij de Speelfestivals. De meerwaarde van de inzet van
speelambassadeurs heeft zich ook in deze editie weer bewezen. Hun enthousiasme en kennis van
de doelgroep komt de kwaliteit van het programma ten goede. Daarnaast geeft een vaste basis
van jonge mensen een extra positieve dynamiek en zorgt voor een ontspannen sfeer in de groep.  
 
Alle Speelambassadeurs hebben een intakegesprek gehad, een trainingsdag bijgewoond en
hebben meegedaan aan de dagelijkse briefings tijdens de Speelfestivals. Over het algemeen
hadden de meeste ambassadeurs aan enkele instructies voldoende om met de kinderen aan de
slag te gaan, maar sommige (jongere) speelambassadeurs hadden wat meer sturing en
begeleiding nodig. 
 
In totaal hebben 40 speelambassadeurs mee geholpen met de speelweken. De gemiddelde
leeftijd van de Speelambassadeurs was 18 jaar; De leeftijd varieerde van 14-27 jaar en het overgrote
deel van de jongeren komen uit de gemeente Groningen (80%). Van deze jongeren zitten 38% op
de middelbare school (vmbo, havo of vwo), 38% volgen een mbo opleiding en 19% volgen een hbo
of universitaire studie. Tenslotte volgen 5% van de Speelambassadeurs geen opleiding (meer),
maar waren aan het werk of werkloos. Veel van de mbo studenten volgden een opleiding die erg
aansloot bij de werkzaamheden op de Speelfestivals, bijvoorbeeld Pedagogische medewerker,
Sportcoach. 
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Voor veel Speelambassadeurs is deze ervaring niet alleen een leuke manier van vrijetijdsbesteding,
maar ook heel leerzaam. Voor de opleiding die ze volgen, maar vooral ook op gebied van
persoonlijke ontwikkeling. Zeker voor de Speelambassadeurs met een rugzakje hebben de
Speelfestivals een zeer positieve ontwikkeling gehad. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe vriendschappen
ontstaan, jongeren zijn zelfverzekerder geworden en hebben leren samenwerken. 
 
Op elke vrijdag werd met alle Speelambassadeurs, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokken
professionals de week afgesloten met (meestal) een BBQ. Daarnaast hebben ook een paar
Speelambassadeurs op de camping van ‘Tuin in Stad’ overnacht. Voor jongeren bieden deze
Speelfestivals ook de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier nieuwe jongeren te
ontmoeten en/of samen met een vriendengroep een zinvolle tijdsbesteding te hebben.   
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Vrijwilligers van Link050 hebben een mooi filmpje gemaakt van een aantal Speelambassadeurs:  
https://www.youtube.com/watch?v=T7SlhZKPTo4 

https://www.youtube.com/watch?v=T7SlhZKPTo4
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In het begin van de zomervakantie waren het aantal coronabesmettingen behoorlijk hoog. Daarom
moesten alle Speelambassadeurs die die week waren ingeroosterd op maandag een negatieve
coronatest laten zien voordat ze mochten beginnen bij het Speelfestival. Een aantal
speelambassadeurs konden door een positieve uitslag niet aan het werk.  
Op elk Speelfestival wilden we graag een koffietafel plaatsen, zodat ouders onder genot van hapje
en drankje andere ouders zouden kunnen ontmoeten. Door corona kwam dit onderdeel niet goed
uit de verf. Of het was te druk aan de koffietafel of ouders durfden niet langs komen.  
 
Door onze oplettendheid en het (zo goed als kon) volgen van de RIVM richtlijnen is er geen
coronabesmetting op een van de Speelfestivals uitgebroken.  

CORONA
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PR EN
PUBLICITEIT

Om de Speelfestivals onder de aandacht
van de kinderen te brengen zijn posters
en flyers gemaakt. De posters zijn
opgehangen op plekken waar veel
kinderen en ook de ouders van de
kinderen komen. De flyers en boekjes
zijn twee weken voor de zomervakantie
begon aan de kinderen uitgedeeld via
scholen. De posters zijn in dezelfde
periode opgehangen bij onze
speeltuinen. 
We hebben ons zo veel mogelijk
aangesloten bij gezamenlijke flyers en
programmaboekjes die op wijk- dorps of
stadsdeel gebied werden gemaakt. Deze
publicaties zijn verspreid op basisscholen
in de week voor de zomervakantie.
Daarnaast hebben we veel gebruik
gemaakt van Facebook en Instagram om
de activiteiten onder de aandacht te
brengen. Elke dag posten we enkele
berichten op onze socials. 

Verder heeft de traditionele pers
regelmatig aandacht besteed aan de
Speelfestivals. We hebben elke week een
persbericht verstuurd waarin een van de
Speelfestivals extra onder de aandacht
werd gebracht doordat een wethouder of
gedeputeerde een Speelfestival op een
ludieke wijze opende. Ook voor de
kinderen was het een belevenis als er een
cameraploeg aanwezig was, of als een
verslaggever een vraag aan hen stelde. Als
laatste pagina van dit verslag treft u een
overzicht met links naar alle nieuwsitems
die over ons zijn gemaakt deze zomer. 
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Tenslotte hebben we in drie fietsrondes langs onze
Speelfestivals onze sponsoren en subsidienten in de
gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen.  



LEERPUNTEN
Uiteraard gaat nooit alles zoals je graag zou
willen dat het gaat, maar we kunnen hier wel
van leren. Graag nemen we deze punten mee
naar de volgende Speelfestivals.  
 

Hoge ambities 

Onze ambities waren zeer hoog dit jaar. Een
flinke uitbreiding van het aantal Speelfestivals
en ook nog samen met de vrijwilligers en
netwerkpartners een programma neer te
zetten waarin zowel recreatieve, sportieve en
educatieve activiteiten geprogrammeerd
stonden. In de ene wijk is dat beter gelukt dan
in de andere. 
 

Verschil in tussenwijken groot 

In een wijk waar de samenwerkingspartners al
een poos tijdens alle vakanties een
gezamenlijk programma voor kinderen
ontwikkelen, is het gemakkelijker om een
programma te maken dan in een wijk waar
alles nog in de kinderschoenen staat. Het
heeft ons best veel tijd gekost om in de wijken
waar nog weinig overleg is, de juiste
organisaties aan tafel te krijgen. Gelukkig zijn
er in de meeste wijken/dorpen waar de
Speeltuincentrale actief was, nu wel
samenwerkingsverbanden ontstaan, die straks
in de herfstvakantie (en hopelijk ook andere
vakanties) zeker weer benut gaan worden. Het
belang om langdurige
samenwerkingsverbanden aan te gaan, wordt
door ons zeker onderkend. 

Bij Buurt- en Speeltuinverenigingen die zelf
weinig vrijwilligers hebben en waar ook nog
geen wijkoverleg is van netwerkpartijen, kost
het veel tijd en energie om een Speelfestival
volgens ons ideaalbeeld van de grond te
krijgen. Daarom is er bij een aantal
Speelfestivals voor gekozen om vooral veel
energie te steken in het overleg met de wijk
om zo in elk geval enige afstemming te
hebben over welke activiteiten waar en
wanneer plaatsvinden. 
 

Educatieve activiteiten 

Onze wens om meer educatieve activiteiten in
het programma op te nemen, is wat ons
betreft nog wat te veel onderbelicht geweest.
Het aanbieden van voldoende leesmateriaal en
het doen van educatieve spelletjes is
onvoldoende. Graag zoeken wij hierbij de
volgende vakanties de samenwerking met de
het basisonderwijs. We willen graag met het
basisonderwijs kijken hoe we onze toekomstige
programmering nog educatiever kunnen
krijgen, maar wel op een dusdanige wijze dat
de kinderen het niet te schools vinden. 

Speelambassadeurs 

We zijn erg blij dat we dit jaar weer voldoende
Speelambassadeurs hebben kunnen vinden
om de Speelfestivals nog wat speelser te
maken en deze jongeren uit te dagen om
vrijwilligerswerk te doen in de eigen wijk.
Daarnaast hebben de Speelambassadeurs uit
de eigen wijk nog een extra toegevoegde
waarde, zowel voor zichzelf als voor kinderen.  
Ook de werving van de Speelambassadeurs
heeft veel tijd gekost. Ons streven tijdens de
volgende Speelfestivals is om afspraken te
maken met mbo-, hbo-scholen en de
universiteit om te kijken of er een stageplek
voor studenten mogelijk is. We willen ook
graag in samenwerking met de jeugd- en
jongerenteams van de WIJ-organisatie
jongeren motiveren om vrijwilligerswerk te
gaan doen vakanties. 
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Vrijwilligers 

Daarnaast willen we bij de volgende
edities meer stil staan bij het actief maken
van ouders om mee te helpen bij de
Speelfestivals. Door corona was het lastig
om grote groepen ouders te vragen om te
komen helpen bij de Speelfestivals. De
geplande koffietafel voor ouders kon
hierdoor niet altijd door gaan. 
Het lukte ons over het algemeen goed om
tijdens de Speelfestivals ouders te vragen
om een handje te helpen. Maar we willen
toch meer aandacht besteden aan (nog)
meer vrijwilligers vinden die ook willen
meedenken en organiseren bij het
ontwikkelen van het programma. Met als
doel dat ze actief willen blijven bij de
Buurt- en Speeltuinverenigingen. 

Geen ontbijt 

Tenslotte nog een aandachtspunt voor ons
allemaal. We merkten op een aantal
Speelfestivals dat sommige kinderen nog
niet gegeten hadden toen ze bij ons
kwamen spelen. Normaal gesproken
wordt op veel scholen ontbijt uitgedeeld,
maar tijdens vakanties is dit niet het geval.
Met een hongerige maag spelen is al
vervelend genoeg, maar het leidt ook tot
korte lontjes, wat soms ook weer tot
irritaties onderling leidde. Nadat we een
eetactiviteit hadden toegevoegd aan ons
programma, ging het een stuk beter
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TOEKOMST

Motie 

In begin juli heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen dat de
Speeltuincentrale in 2022 niet alleen in de
zomervakantie, maar ook tijdens andere
vakanties kinderactiviteiten mag gaan
organiseren. Daarom zijn we op dit
moment met de gemeente in gesprek om
te kijken hoe we deze motie handen en
voeten kunnen geven. 
 
Deze motie geeft ons een mooie kans om
de ervaringen die we de afgelopen jaren
hebben opgedaan, samen met onze
netwerkpartners en vrijwilligers kunnen
omzetten naar een nog gevarieerder
programma voor de kinderen. Zeker voor
kinderen die nooit op vakantie gaan zijn
activiteiten in de vakanties van groot
belang. Op hetzelfde moment is het geven
van een stukje ontspanning aan de ouders
ook van belang.  
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SPEELFESTIVALS
IN DE HERFST-
VAKANTIE 

Tijdens de Speelfestivals is samen met vele
vrijwilligers en Speelambassadeurs in elf
speeltuinen een mooie zomerprogrammering
neergezet. Bij de meeste subsidienten en
fondsen hebben we hiermee aan onze
aanvraag voldaan. Alleen bij Jantje
Beton/NUSO hebben we nog twee
aanvullende afspraken gemaakt: 

a. Een Speelkist met een Speelmap voor de
speeltuinen samenstellen 
b. Herhaling van een Speelfestival in de
speeltuinen 
 
Hieronder is te lezen op welke wijze we
invulling hebben gegeven aan deze twee
afspraken.  

Speelkist en Speelboek
Na afloop van de Speelfestivals hebben we
zowel met de vrijwilligers, professionals als
met de kinderen de programmering ge-
ëvalueerd. Met vrijwilligers en professionals
hebben we rond de tafel gezeten om met hun
de bevindingen door te nemen. Voor de kind-
eren hebben we een speciaal evaluatie-
formulier ontwikkeld, waarin ze per dag
konden aangeven hoe ze de activiteiten
waardeerden.
 

Jutezakken 
Touwtrekken 
Blikwerpen 
Kloslopen 
Ringgooien 
Twister (grote versie) 
Ezeltje prik 
Spijkerpoepen 
Pionnen 
Schmink set 
Stoepkrijt 
Bres Spelenboek 

Op basis van deze evaluaties is een Speelkist
samengesteld met allerlei oudhollandse
spelletjes, maar ook een Speelboek (Bres) zit in
de kist. Deze materialen zijn geschikt voor
zowel buiten als binnen, zodat ze in elke
jaargetijde ingezet kunnen worden. In de
Speelkist zitten de volgende materialen: 

Naast deze materialen is ook een Speelmap
gemaakt, met daarin draaiboeken van deze
spelletjes, maar ook spelletjes waarvan de
kinderen hebben aangegeven deze zeer te
waarderen. Naast draaiboeken van activiteiten
is ook een draaiboek in de Speelkist op-
genomen van een Speelfestival, een timmer-
dorp en het slapen op de camping. Matjes en
tenten zijn door de vrijwilligers van de
speeltuinen bij de Speeltuincentrale op aan-
vraag te leen. 
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Tijdens de herfstvakantie zijn deze Speelkisten
en Speelmappen bij de speeltuinen gebracht,
zodat zij deze konden gebruiken bij de
kinderactiviteiten die zij gingen organiseren. 

Speelfestivals in de herfstvakantie 

In de herfstvakantie zijn door de Speel-
tuincentrale samen met de vrijwilligers in zes
speeltuinen eendaagse Speelfestivals ge-
organiseerd. De inhoud van de Speelkist
hebben een centrale rol gespeeld in de
programmering van deze speelfestivals. 

In twee speeltuinen hebben de vrijwilligers
zelfstandig hun eigen programmering opgezet
en uitgevoerd. In een andere speeltuin hebben
professionals zelf een programma uitgevoerd
en in twee speeltuinen is er voor gekozen om
geen kinderactiviteiten aan te bieden, omdat
er in de herfstvakantie geen vrijwilligers
beschikbaar waren om mee te helpen bij het
opzetten en organiseren daarvan.  
 
In acht speeltuinen zijn vrijwilligers betrokken
geweest bij het bedenken en ook uitvoeren van
de activiteiten in de herfstvakantie. Vanuit het
Sportakkoord Groningen was het ook nog
mogelijk om op verschillende momenten de
NUSO-bus te boeken, zodat kinderen konden
springen op een speelkussen of konden mee
doen aan een sportworkshop. Een kleine
herhaling van wat er in de zomervakantie aan
de kinderen werd aangeboden en het was
weer een onvergetelijke vakantiedag voor
kinderen die niet of nauwelijks met vakantie
gaan. 
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DRAAIBOEK EN
SPEELKIST
P R E P A R E D  F O R  L E R R I N G T O N  P I X E L S



Het is voor de kinderen prachtig om ook in
de herfstvakantie een aanbod aan
activiteiten te hebben, maar voor de
vrijwilligers is het ook een mooi moment
om hun steentje bij te dragen. 
Daarnaast is in sommige speeltuinen dit
moment gebruikt om weer nieuwe
vrijwilligers voor de speeltuinen te vinden.
Zo is in Vinkhuizen een groep ouders
gevonden die bereid waren om twee keer
per maand een kinderactiviteit te
organiseren. In Helpman-Oost zijn er acht
vrijwilligers geworven die willen
meedenken over het opzetten van
kinderactiviteiten in de speeltuin. 

Tenslotte hebben ook de Speel-
ambassadeurs weer geholpen om de
Speelfestivals tot een succes te maken.
Enkele van deze jongeren zijn nu als
vrijwilliger actief in de speeltuin. De
Speelfestivals zijn daarmee een katalysator
voor meer dan spelen alleen. 
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Wij – als Speeltuincentrale Groningen – kijken vol trots terug op zes prachtige weken met veel
speelplezier voor honderden kinderen in de wijk. Er is veel samengewerkt met ‘De onvergetelijke
zomer’, ‘Mooie wijken’, WIJ-Groningen, Bij Vrijdag, gemeente Groningen, Gea’s weggeefwinkel en
met vele vrijwilligers. Kortom: twee vakanties om nooit te vergeten.  
 
Mede namens alle kinderen willen we de gemeente Groningen, gebiedsteams Oude Wijken, West en
Zuid, Jantje Beton/NUSO, Vriendenloterij, Grong, Fonds Ter Schouw Van Sanen, Fonds Goed Idee,
Sportakkoord Groningen, Happy Skins, GGD/JOG, SKSG en de Provincie Groningen hartelijk
bedanken om deze Speelfestivals financieel mogelijk te maken.  
Daarnaast willen we ook alle vrijwilligers, Speelambassadeurs, beheerders en netwerkpartners
bedanken voor hun tomeloze inzet.   
Tenslotte is ons veel dank verschuldigd aan de speeltuinen, die ons met veel warmte en gastvrijheid
hebben ontvangen.  
Zonder deze personen, organisaties en fondsen zouden deze fantastische Speelfestivals niet
georganiseerd zijn. 
 
Op naar de volgende vakantie! 
 
Speeltuincentrale Groningen 

KORTOM
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Bijlage: Persberichten Speelfestivals 2021 
 
Blotevoetenpad, opening met wethouder Berndt Benjamins
(19 juli 2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/07/blote-voetenpad-bij-
speelfesitval-paddepoel/ 
 
Voorbericht op kampvuur ontsteken door
kinderburgemeester Floor (27 juli) 
https://www.oogtv.nl/2021/07/speeltuin-paddepoel-wordt-
even-mini-camping/ 
 
Beeld van activiteiten Speelfestival in de Hoogte (filmpje)
(20 juli 2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/07/kinderen-kunnen-deze-zomer-
in-elf-speeltuinen-in-eigen-wijk-op-vakantie/ 
 
Slapen in een Speeltuin (29 juli 2021 RTV Noord, vanaf 9
minuut 30) 
https://www.rtvnoord.nl/tv/aflevering/noord-
vandaag/BD5AC0E9A3934073C12586FF0035923A 
 
Voorbericht Gedeputeerde Tjeerd van Dekken opent het
Speelfestival Selwerd door het opzetten van de eerste tent
in de speeltuin (29 juli 2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/07/gedeputeerde-van-dekken-
opent-speelfestival-selwerd/ 

Kamperen in de Speeltuin (30 juli 2021 (filmpje)) 
https://www.oogtv.nl/2021/07/kamperen-in-de-speeltuin-dit-
geeft-echt-een-vakantiegevoel/ 
 
Wethouder Carine Bloemhoff opent geblinddoekt
Speelfestival De Wijert (5 augustus 2021) 
https://www.oogtv.nl/2021/08/wethouder-carine-bloemhof-
opent-geblinddoekt-speelfestival-de-wijert/ 

D E  S P E E L T U I N C E N T R A L E

Speeltuincentrale zoekt jongeren (vrijwilligers) voor
Speelfestivals Groningen (20 mei 2021) 
https://dvhn.nl/groningen/stad/Speeltuincentrale-zoekt-
jongeren-vrijwilligers-voor-Speelfestivals-Groningen-
26840145.html 
 
Volop zomerse activiteiten voor kinderen in De Wijert in
Groningen (5 augustus 2021) 
https://www.gic.nl/wonen/volop-zomerse-activiteiten-voor-
kinderen-in-de-weijert-in-groningen 
 
Speelfestival in Selwerd geopend door Tjeerd van Dekken (4
augustus 2021) 
https://groningerkrant.nl/groningen/speelfestival-in-selwerd-
geopend-door-tjeerd-van-dekken/ 
 
Speelambassadeur tijdens de Speelfestivals (vacature)  
https://grong.nl/evenement/speelambassadeur-tijdens-de-
speelfestivals/ 
 
Gezocht: speelambassadeurs (14 t/m 25 jaar) voor
Speelfestivals (vacature) 
https://www.paddepoel.info/3465-gezocht-
speelambassadeurs-14-t-m-25-jaar-voor-speelfestivals 

Speeltuincentrale zoekt jongeren (vrijwilligers) voor
Speelfestivals Groningen (vacature) 
https://gezinsbode.nl/artikel/1165062/speeltuincentrale-zoekt-
jongeren-vrijwilligers-voor-speelfestivals-groningen.html 

Uitnodiging rondleiding Speelfestivals Hoogkerk, De
Indische Buurt en Selwerd (Gemeente Groningen) 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Evenement/2021/08/04/U
itnodiging-rondleiding-Speelfestivals-Hoogkerk-De-
Indische-Buurt-en-Selwerd 
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