
LOS magazine | 1

HÉT MAGAZINE VAN BRANCHEVERENIGING LOS

LOS IS DÉ BRANCHEVERENIGING VOOR  
SPEELTUINEN, KINDERVAKANTIEORGANISATIES  

EN STADS- EN KINDERBOERDERIJEN 

WINTER 2022 . NUMMER 2

MAGAZINE

Wij zijn onderdeel van:



LOS magazine | 32 | LOS magazine

Veel speeltuinen zijn in de winter gesloten, vaak al vanaf 1 oktober of  
1 november. Dat is uiteraard hun goed recht, maar we zien bij andere  
speeltuinen die het gehele jaar open zijn dat dat prima gaat. De winters  
zijn toch steeds zachter, kinderen willen graag ergens buitenspelen.  
Er is tenslotte geen slecht buitenspeelweer, er bestaat hoogstens slechte 
kleding. Uiteraard zijn niet alle speeltoestellen in een speeltuin winterproof, 
maar een optimistisch mens ziet dat het merendeel van een speeltuin in  
de winter prima bespeelbaar is. 

En dat niet alleen. In de winter 
kunnen speeltuinorganisaties 
ook hele leuke activiteiten 
organiseren. Denk aan Sint-
Maarten, het Sinterklaasfeest, 
kerst, de jaarwisseling en 
aan het einde van de winter 
viert Katholiek Nederland ook 
nog eens carnaval. Allemaal 
prachtige aanleidingen voor 
geweldig leuke activiteiten in 
de speeltuin. In deze editie van 
ons magazine staan meerdere, 
inspirerende voorbeelden 
voor leuke winteractiviteiten.  

Waar ik tegelijkertijd ook aan denk, zijn de energielasten in de winter. Juist 
als het kouder is, gebruiken we meer gas en elektriciteit. De afgelopen 
maanden heb ik van verschillende LOS-leden gehoord dat de energieprijzen 
 de pan uit rijzen. Voor sommige leden zal dat zelfs reden zijn om het speel-
tuingebouw in de winter juist volledig gesloten te houden. Zeker als hun 
gebouw weinig duurzaam en slecht geïsoleerd is. Ik kan deze keuze best 
goed begrijpen. Tegelijkertijd hoop ik dat we voor de structureel hogere 
energieprijzen structurele oplossingen kunnen vinden voor alle LOS-leden. 
Dat moet niet afhankelijk zijn van een welwillende, individuele gemeente.  

Alle maatschappelijke organisaties met een eigen gebouw zitten in  
Nederland immers in hetzelfde schuitje. Denk aan Scoutingclubs, stads- 

MET VOLLE ENERGIE 
GAAN WE VAN 2023 
SAMEN EEN MOOI, 
GEZOND EN SPEELS 
JAAR MAKEN,  
IN HET BELANG VAN 
ALLE KINDEREN IN  
ONS KONINKRIJK!"

en kinderboerderijen of wijk- of 
buurtverenigingen. Zij willen hun 
energiekosten dolgraag zo laag 
mogelijk houden en tegelijkertijd 
hun gebouw verduurzamen. Samen 
met onder andere Sociaal Werk 
Nederland en Scouting Nederland 
willen we als Jantje Beton/LOS dat 
er financiële compensatie komt 
voor onze LOS-leden voor de stij-
gende energiekosten. Ondertussen 
kunnen leden die zich zorgen maken 
over hun financiële situatie zich 
alvast melden bij hun gemeente.  

Weer of geen weer, het is altijd 
buitenspeelweer! En dure energie- 
rekeningen mogen geen reden zijn 
om kinderen niet te laten buiten-
spelen. Dat kan immers ook zonder 
gas of elektra te gebruiken!

Dave Ensberg-Kleijkers, 
Bestuurder Branchevereniging LOS  

COLOFON
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Samen met Jantje Beton zijn we 
bezig met de ontwikkeling van een 
lobby-aanpak. Hiermee willen we 
structurele financiering en wette- 
lijke erkenning van speeltuinen in 
Nederland krijgen. Ook jij kan als 
speeltuinverenigingen of koepel- 
organisatie bijdragen in deze lobby!  
Op onze website vind je een uitge-
breid stappenplan met tips om met 
je eigen gemeente(n) het gesprek 
aan te gaan over financiering.  
Deze samenvattende infographic 
geeft ook handvatten hoe je zelf 
kunt lobbyen bij de gemeente.  

Stappenplan financiering krijgen 
van de gemeente - Vereniging LOS 

STAPPENPLAN FINANCIERING  
KRIJGEN VAN DE GEMEENTE 

7X WINTERACTIVITEITEN

INVESTEREN IN SPEELTUINEN 
BETAALT ZICH UIT!

Speeltuinen komen structureel financiering te kort, waardoor  
hun voortbestaan onzeker is. Daarom hebben Jantje Beton en 
NUSO onderzoek laten doen naar de kosten en inkomsten van 

speeltuinen, en de effecten van speeltuinen voor de maatschappij. 

Er is een indicatieve maatschappelijke kostenbatenanalyse 
uitgevoerd om de kosten van speeltuinen in kaart te brengen en 
deze te vergelijken met de baten die speeltuinen opleveren voor 
de maatschappij. Dit geeft inzicht in de verhouding tussen wat 

speeltuinen de maatschappij kosten en wat zij opleveren.   

Speeltuinen komen structureel te kort
Jaarlijkse kosten van speeltuinen: € 31.000
Structureel een jaarlijks tekort van: € 4.500

Nederland kent naar schatting 800 speeltuinen.  
Totaal komen de jaarlijkse kosten op 

25 miljoen 

en een jaarlijks tekort van 3.6 miljoen

Minder kans op 
obesitas

€ 36.000.000             Zorgverzekeraars

Minder kans op 
ongelukken

€  7.000.000              Kinderen, verzekeraars

Betere school- 
prestaties

€  6.000.000              Scholen

Minder sociale 
problematiek

€  1.000.000             Zorgverzekeraars

Baat Waarde Voornaamste
Baathebber

Baten kinderen
Baten buurt

Baten en baathebbers  
52 miljoen* voor heel NL

Sterker sociaal 
netwerk

< € 1.000.000               Gemeente

Baat Waarde

Minder stress positief effect Ouders

Baten ouders

Voornaamste
Baathebber

Minder overlast positief effect Buurtbewoners

Organisatie  
activiteiten

> € 2.000.000 Buurtbewoners

Sociale cohesie positief effect Buurtbewoners

Participatie en 
ontwikkelplek

positief effect Buurtbewoners,
gemeente, Rijk

Baat Waarde Voornaamste
Baathebber

Voor de gehele rapportage  
kijk op onze websites: 

jantjebeton.nl/mkba

*Het eindbedrag is een optelsom van niet afgeronde bedragen.

Ook als het koud en nat is, kun je 
geld verdienen met een activiteit. 
 Juist dit seizoen zijn gezellige, 
sfeervolle activiteiten in de buurt 
erg welkom. Wil jouw speelplek er 
deze winter ook warmpjes bijzitten? 
Misschien zie je hier dé tip!  

IJsbaan
Zwieren en zwaaien over het ijs. 
Gezellig muziekje erbij en na afloop 
opwarmen met chocolademelk. 
Daar geniet jong én oud van.  
Dankzij een ijsbaan ontmoeten 
buurtgenoten elkaar ook in de  
winter in de speeltuin en jullie ver-
dienen een extraatje met de entree 
en de verkoop van koek & zopie. 
Benodigdheden: zeil als ondergrond, 
houten planken of piketpaaltjes en 
een tuinslang met vernevelaar. En 
goede vorst natuurlijk. 

Lampionnenoptocht
Nodig de kinderen in de wijk uit voor 
een middagje lampionnen knutselen 
in de speeltuin. Hier kun je prima 
een kleine bijdrage voor vragen.  
’s Avonds mag iedereen met lampion 
in optocht door de straten. Extra 
gezellig met een muziekkorps of 
dweilorkest erbij. De optocht eindigt 
 in de speeltuin waar voor iedereen 
wat lekkers klaarstaat. Ook leuk 
tijdens Sint-Maarten!

Creatieve wintermarkt
December is dé maand waarin  
iedereen op zoek is naar leuke,  
originele cadeautjes. Die vind je 
voortaan op jullie creatieve markt. 
Vraag creatievelingen uit de buurt 
om hun zelfgemaakte producten  
op jullie wintermarkt te verkopen.

Spelletjesmiddag
Het wordt oud-Hollands gezellig 
in de speeltuin met de jaarlijkse 
spelletjesmiddag. Dus blaas het  
stof maar van het Ganzenbord!  
Alle leeftijden mogen meedoen. 
Vraag alle spelers een klein bedrag 
voor de middag en sla genoeg te 
snoepen in. Let de games begin!

Kampvuurfeest
In het donker de speeltuin in mogen 
is al reuze spannend. Maak er een 
kampvuur bij, deel marshmallows 
of popcorn uit en het winterfeest is 
helemaal compleet. Geen geschikte 
plek voor een kampvuur? Roos- 
teren boven een aantal vuurkor- 
ven kan ook. Met de verkoop van 
entreekaartjes voor dit feest komen 
jullie de winter wel door!

Vogelvoer maken
Organiseer een leuke doe-middag  
voor kinderen, waar zij ook nog iets  
an opsteken. Vertel iets over vogels  
in de winter en ga daarna samen aan 
de slag. Maak bijvoorbeeld pindasling-
ers, vetbollen of vogelvoerhuisjes 
van lege melkpakken. Met een klein 
entreebedrag help je de vogels én de 
speeltuin de winter door.
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Kinderen vinden buitenspelen  
leuk! Dat alleen is al genoeg reden 
om ervoor te zorgen dat ze dat  
ook onbezorgd kunnen doen.  
Maar spelen is ook nog hartstikke 
goed voor je. Hoe dat precies zit, 
zetten we hier voor je op een rijtje.

Spelen heeft een positief  
effect op:   
Hersenontwikkeling 
Spelen is belangrijk voor een  
gezonde hersenontwikkeling van 
kinderen. Het helpt kinderen bij 
experimenten en probleem oplos- 
sen en draagt bij aan de ontwik- 
keling van het geheugen.  
Bron: Ginsburg 2007,  
Bento & Dias, 2007 

Leren  
Spelvormen dragen bij aan de  
taalvaardigheden en het begrijpen 
van wiskundige concepten. Spelen 
helpt kinderen om nieuwe uitdagen-
de taken te proberen, vergelijkingen 
te maken en oorzaak en gevolg te 
begrijpen.  
Bron: Alexander et al. 2012,  
Witherspoon & Manning 2012 

Motoriek 
Door te spelen oefenen kinderen 
allerlei basis motorische vaardig- 
heden, zowel fijne als grove. Het 
gaat bijvoorbeeld om pakken,  

WAAROM SPELEN NIET ALLEEN LEUK, 
MAAR ÓÓK NOG GOED VOOR JE IS! 

knijpen, rennen, vallen, rollen,  
klimmen, gooien etc. Kinderen  
leren de vaardigheden en al spe- 
lend verbeteren ze vaardigheden  
die ze al kunnen. Bijkomend voor-
deel is dat kinderen van spelen  
een beter uithoudingsvermogen  
krijgen.  
Bron: Goldstein 2012  

Creativiteit 
Spelen maakt kinderen creatief.  
Het helpt ze dingen te verbeelden, 
een eigen wereld te maken en hun 
fantasie te gebruiken. Maar ook  
met flexibel te denken en te im- 
proviseren. 
Bron: Ginsburg 2007,  
Witherspoon & Manning 2012 

Emoties 
Spelen maakt kinderen blij en  
geeft hen een goed gevoel. Het  
helpt bij het omgaan met emoties. 
Spelen vergroot kalmte en weer-
baarheid. Spelen wordt verbonden 
met minder angst en stress.   
Bron: Jantje Beton 2018,  
Goldstein 2012 

Zelfvertrouwen 
Door te spelen leren kinderen  
voor zichzelf op te komen.  
Ze bouwen aan zelfwaarde en  
zelfcontrole. Bij het spelen lossen 
kinderen problemen op en dat 
draagt bij aan hun zelfvertrouwen.  
Bron: Brussoni et al 2012,  
Burdette et al 2005.   

Sociale vaardigheden 
Spelen helpt kinderen bij het maken 
van vrienden. Ze maken contact en 
verbinding met anderen en kunnen 
hiermee experimenteren en erva- 
ring op doen. Door te spelen oe-

fenen kinderen in conflicten op te 
lossen, te onderhandelen, te leiden 
en  
te volgen.  
Bron: Ginsburg 2007, Alexander  
et al. 2012, Burdette et al 2005 

Gezondheid 
Spelen is belangrijk voor de  
fysieke en geestelijke gezondheid 
van kinderen. Het draagt bij aan  
het voorkomen van chronische  
aandoeningen en obesitas (over- 
gewicht). Door buiten te spelen zijn 
kinderen in het zonlicht en de  
openlucht. Dit versterkt de bot- 
ontwikkeling en het immuun- 
systeem.  
Bron: Gleave 2009, Tremblay et al 
2015, Bento & Dias, 2007   

Maatschappelijke  
ontwikkeling 
Spelen biedt kinderen de kans de 
eigen straat en buurt te verkennen. 
Wie wonen er, wat zijn de rollen van 
deze mensen en wat zijn de regels  
in het dagelijks leven. 
Bron: Gleave 2009 

Meer weten? Kijk ook eens naar 
dit filmpje waarin Erik Scherder, 
hoogleraar neuropsychologie en 
ambassadeur van Jantje Beton, 
bevlogen vertelt over wat spelen 
met je hersenen doet.

SCAN de code voor meer info
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Gevangentoren nagebouwd in 
de Natuurspeeltuin in Megen

BIJZONDERE SPEELTOESTELLEN

Heb jij ook  
een bijzonder 
speeltoestel?  

  
Stuur hem in via

 info@vereniginglos.nl 
 

Wie weet staat hij  
hier de volgende keer 

tussen!
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PUZZELS
Zoek de 10 verschillen Winter woordzoeker

BOERDERIJ
CHOCOLADEMELK
GLIJBAAN
HANDSCHOENEN
KINDERBOERDERIJ
KOUD
LAARZEN
MUTS
OORWARMERS
PUZZELTOCHT
SCHAATS

O
plossing vind je op pagina 18

SCHOMMEL
SJAAL
SNEEUWPOP
SPEELPLEK
SPEELTOESTEL
SPEELTUIN
WINTER
WINTERJAS
WINTERSLAAP
IJSBAAN

Vind jij de oplossing?  
Vul de overgebleven letters in.
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Ter inspiratie delen we elke editie een leuke fondsenwervende actie  
van één van onze leden! Deze keer Speeltuin Leonardus

Speeltuinactie 
In het kader van jeugd in beweging brengen en de jeugd weer meer  
samen laten buitenspelen, werd samen met de basisscholen in  
Helmond-Noord een actie opgezet met als doel: een leuke speel- 
middag in Speeltuin Leonardus! Hiermee werd tegelijk Speeltuin  
Leonardus ondersteund, een mooie en belangrijke plek in Helmond 
-Noord waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en veilig buiten  
kunnen spelen en bewegen. 

INSPIRATIE!

Puzzeltocht
In Winkelcentrum de Bus werden 
foto’s opgehangen van verschil- 
lende speeltoestellen van de 
speeltuin. De kinderen konden  
op deelnamekaarten invullen waar 
ze de foto’s hadden gevonden.  
Bij inleveren van de deelname-
kaart kregen ze een strippenkaart 
voor de speeltuin.

Op de strippenkaart stond:

· Entree voor de speeltuin

· Een ijsje

· Een drankje

· Iets lekkers

· Een aandenken aan de dag

De versnaperingen mochten de 
kinderen in het winkeltje ophalen. 
Bij het ophalen van de aandenkens 
leverden de kinderen hun strippen- 
kaart in, zodat de organisatie de 
ingeleverde strippenkaarten met 
de speeltuin af kon rekenen.

De kinderen hadden zo een fijne, 
gezonde en intensieve beweeg-
middag met vriendjes en vrien-
dinnetjes. Deze middag konden de 
kinderen zelf inplannen op een dag 
naar keuze in de zomervakantie.

De deelnamekaarten werden  
via de basisscholen verspreid. 
Kortom, een mooie samenwerking 
tussen het winkelcentrum,  
scholen, Leonardus Speeltuin  
en Wijkmanagement Helmond.
 

SPEELTUIN LISSE COLLECTEERT  
AL JAREN VOOR JANTJE BETON  
Doe ook mee! 
Sinds 1959 bestaat de speeltuin 
Kindervreugd in de woonwijk  
De Engel in Lisse. Elke dag is de 
speeltuin gratis open.  

Deze speelplek is een sociale ont- 
moetingsplaats voor jong & oud.  
Vanaf 4 jaar spelen de kids in de 
speeltuin of doen mee aan de buiten 
activiteiten. Voor de tieners is er 
een lasergame in de speeltuin en 
vanaf groep 3 mag je blijven slapen 
bij de jaarlijkse tentennacht.  

Jantje Beton Collecte voor 
andere kinderen 
Bianca van de Meer-van Noort is  
al 25 jaar bestuurslid en speelde als 
kind ook al in deze speeltuin. Zij is  
de aanjager van de Jantje Beton 
Collecte waar Kindervreugd nu al  
6 jaar aan deelneemt. “Het gaat niet 
alleen om een extra zakcentje voor 
de speeltuin, maar ik vind het heel 

belangrijk dat we ook iets betekenen 
voor andere kinderen, die niet zo’n 
fijne speelplek in de buurt hebben”, 
vertelt Bianca enthousiast aan de 
telefoon. 

“ De opbrengst van de collecte  
is 50% voor Kindervreugd en 
daarmee kopen we nieuw spel- 
materiaal zoals afgelopen jaar  
de pijl & boog sets. De andere 
helft gaat naar Jantje Beton om 
kinderen te helpen. Zo leer je 
kinderen, dat samen delen een  
fijn gevoel geeft”.  

Online collecteren 
Door Corona werd speeltuin Kinder- 
vreugd voor het eerst gedwongen  
om online te collecteren. De bestuurs- 
leden lopen langs de deuren en zeker 
de ouderen vinden dat persoon-
lijke contact heel gezellig. Toch is 
Kindervreugd ook blij met de combi-
natie van online collecteren door  
middel van een whatsapp bericht  
of via de website van Jantje Beton.  
Je bereikt hiermee meer mensen en de 
opbrengst wordt daarmee verhoogd.  

Ook geïnspireerd om te gaan collec- 
teren met jouw organisatie voor  
Jantje Beton? De collecteweek is  
van 5-11 maart 2023. We zoeken nog 
collectanten in verschillende wijken.  
Meld je aan via:  
www.jantjebeton.nl/collecte 
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Vakgroep LOS Speeltuinwerk 
Op voorhand is het een uitdaging 
om aan de hand van diverse thema’s 
de vraag te stellen of er in 2050 nog 
gespeeld wordt in Nederland. En 
welke rol heeft het speeltuinwerk 
dan nog?

De samenstelling van de vakgroep 
met 12 deelnemers is divers, varië- 
rend van individuele speeltuin- 
verenigingen tot stedelijke centrales 
(Groningen, Enschede, Leiden) en 
een provinciale organisatie (Lim-
burg). De leden hebben allen brede 
ervaring en veel deskundigheid in 
het speeltuinwerk. In de organi- 
satie op lokaal, stedelijke en pro- 
vinciaal niveau zit veel verschil maar 
het gemeenschappelijk belang staat 
bovenaan: het spelende kind. 

In de praktijk blijkt dat er vele
trends zichtbaar worden bij de
uitwerking en bespreking van het
thema ‘Vrijwilligerswerk’ met o.a.
de hoogleraar Lucas Meijs en het
thema ‘Spelen’ met o.a. de branch-
evereniging Spelen&Bewegen. Zo is 
er steeds meer sprake van spontaan 
vrijwilligerswerk. Het is zaak om 
in de agenda van de vrijwilliger te 
komen in plaats van de vereniging. 
Het aantal Nederlanders dat vrijwil-
ligerswerk doet zal blijven groeien.  
In het spelen zal er steeds meer  
een combinatie gezocht worden  
met meerdere activiteiten, wordt 
duurzaamheid van materialen en  
de gevolgen van een natter en 
warmer klimaat steeds belangrijker 
bij de inrichting en zal door metro- 
poolvorming het spelen op daken 
een serieuze optie worden. 

In het algemeen uitermate interes- 
sant en verrassend en het levert 
veel waardevolle informatie op.  
En we zijn er nog lang niet. In de-
cember staat het thema Buurt- 
participatie op de agenda waarin 
we aan de slag gaan met de ontwik-
kelingen van de buurtfunctie van de 
toekomstige speeltuin. In 2023 kijken 
we in ieder geval nog naar de finan-
ciering, de rol van de overheid en de 
potentiële doelgroepen. 

Naast het uitwerken van de  
thema’s houden wij direct contact 
met LOS-Jantje Beton. Een niet 
onbelangrijk onderwerp is het  
lobbywerk bij de overheid waarin 
o.a. een gezonde leefstijl en het 
belang van buitenspelen van belang 
zijn. Tevens denkt de vakgroep mee 
in de algemene ledenvergadering 
van LOS en is actief in het bestuur.

Er is nog veel werk te doen! We 
hopen de toekomstige trends en 
ontwikkelingen in het speeltuin- 
werk op een inspirerende wijze  
te kunnen presenteren aan het 
einde van de het project.

Henk Bleyendaal
 

HOE GAAT HET NU MET DE VAK-
GROEPVOORZITTERS? WAT HEBBEN 
ZE DE AFGELOPEN TIJD GEDAAN? Vakgroep LOS  

Kindervakanties  
Wat was het fijn dat we in de  
zomer van 2022 weer ‘normaal’ 
zomerkampen konden organiseren. 
Corona was niet weg maar niet 
meer leidend in het organiseren. 
Fijn dat we zo enorm veel kinderen 
konden laten genieten. Kinderen  
die genoten van buitenspelen. 
Leerden samenwerken in een 
groep. Nieuwe vrienden maakten 
en daar nu nog steeds contact mee 
hebben. Kinderen die na de vakan-
tie op school vertelden dat ook zij 
op vakantie zijn geweest.

De zomer is daarmee ook de perio- 
de dat het rustig is voor de vak-
groep, tijd en energie wordt in de 
zomerkampen gestoken. De herfst- 
en winterperiode is daarmee het 
uitgelezen moment om de vakgroep 
Kindervakanties verder vorm te 
geven. 

Toen we voor de zomer starten 
werd al snel duidelijk dat we met 
een tweetal onderwerpen aan de 
slag willen in het komende jaar.  
De kwaliteit van kindervakanties  
is het eerste onderwerp. Is er goed 
nagedacht over een vakantie- 
week, hoe zorgen we er met elkaar 
voor dat een week voor iedereen 
veilig verloopt en iedereen goed 
voorbereid is? Het keurmerk 
KinderVakanties is hierbij een  
mooi en belangrijk hulpmiddel.  
Het keurmerk helpt organisaties 

om de interne organisatie goed op 
orde te krijgen. Standaarddocu-
menten die daarbij kunnen helpen 
zijn via de huidige keurmerkhouders 
beschikbaar. Ook geeft het keur-
merk aan bij ouders/verzorgers 
dat hun kinderen bij die organisatie 
in goede handen zijn. We hopen in 
het komende jaar het netwerk van 
keurmerkhouders verder uit te 
kunnen breiden. 

Daarnaast is de werving en binding 
van vrijwilligers een onderwerp wat 
hoog op de agenda van de vakgroep 
staat. Een belrondje leerde mij dat 
veel organisaties moeite hebben 
om voldoende vrijwilligers te vinden 
voor de begeleiding van de kamp-
weken. Het Jeugdjournaal wijdde  
er zelfs een item aan! En zoals 
Henk al aangeeft, vrijwilligerswerk 
verandert en daar moeten we iets 
mee. We willen kijken of we, met 
hulp van o.a. NOV, organisaties 
kunnen helpen met het vinden  
van nieuwe groepen waaruit vrij- 
willigers te werven zijn. 

Samen met Lea van Dongen en 
Dave Ensberg-Kleijkers zal ik de 
winter gebruiken om de vakgroep 
verder vorm te geven. Hoe gaan  
we bovenstaande doelen bereiken. 
 Hoe versterken we elkaar en 
elkaars organisaties. Hoe kunnen 
we van nog grotere toegevoegde 
waarde zijn voor de verschillende 
organisaties. Hoe kunnen we nog 
meer organisaties overtuigen dat 
lid worden van LOS gewoon een 
heel goed idee is. Hoe kunnen we 
heel Nederland ervan overtuigen 
dat op kamp gaan goed is voor  
ieder kind. 

Ik kijk er naar uit,  
dat verder vormgeven!  
 
Jolanda Postma
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IEDEREEN SPEELT MEE IN DALEN  
DANKZIJ 'GELD VOOR EEN SPEELPLEK'

Ouders in Dalen misten een plek 
dichtbij huis waar kinderen elkaar 
konden ontmoeten en spelen.  
Want: spelen is leuk en nodigt  
uit om in beweging te komen.  
Voor de Werkgroep Speeltuinen 
Dalen, ook lid van branchevereniging 
LOS, waren er extra redenen om  
het project ‘speeltuin’ te onder- 
steunen. “De speeltuinen zijn  
plekken waar wijkbewoners elkaar 
ontmoeten. Denk aan de ouders, 
maar ook (eenzame) ouderen”,  
schrijft de vereniging in het project-
plan. “Daarbij vergroten de speelp-
lekken de aantrekkelijkheid van ons 
dorp, voor bewoners én toeristen.” 

Sinds afgelopen herfst is het Drentse dorp Dalen niet één, maar twee speel- 
plekken rijker. Bij ontmoetingsplek de Kollakkers dompel je je onder in de  
natuur. Speeltuin de Stellingmolen nodigt vooral uit tot actief spelen. Beide 
plekken kwamen mede tot stand dankzij de financiële bijdrage -Geld voor een 
speelplek - van Jantje Beton.

Ontwerp je speeltuin
Het plan voor twee speeltuinen in  
het dorp ontstond vier jaar geleden.  
Ouders vormden de Werkgroep 
Speeltuinen Dalen die enthousiast 
aan de slag ging. Eén van de eerste 
activiteiten was de ‘ontwerp je 
speeltuindag’. Inwoners van Dalen, 
vooral de kinderen, konden op de 
beoogde locaties al hun ideeën voor 
de nieuwe speeltuinen kwijt. De op-
komst was top en kinderen wisten 
heel goed aan te geven wat ze wel, 
maar zeker ook wat ze níet wilden 
op de speelplekken. 

 
Eigen karakter
Dankzij alle input kon een defini- 
tief ontwerp worden gemaakt. 
Uiteindelijk koos de werkgroep  
voor twee speelplekken met elk  
een eigen karakter. De speeltuin  
aan de westkant van het dorp ligt 
naast het Kolkakkers Bos. “Deze 
speelplek is gericht op natuur- 
beleving”, aldus de werkgroep. 
“Er zijn speelbosjes waar je hutten 
kunt bouwen, een natuurbelevings- 
pad met veel bloemen en planten en 
een blotevoetenpaadje.” Ook vind 
je er eetbare bloemen, planten en 
bomen. Om te zien hoe ze groeien 
én om samen te oogsten. Het plan 
is om door het hele jaar tal van 
activiteiten te organiseren in de 
Kolkakkers, voor jong en oud, waarin 
de natuur centraal staat.  

SCAN de code voor meer 
info en spelregels

SamenSpeelFonds
Wil jij jouw speelplek geschikt 

maken voor kinderen met een 

beperking? En is er in jouw 

gemeente nog geen inclusieve 

speelplek? Vraag dan financie- 

ring aan voor jullie ideeën bij  

het SamenSpeelFonds, een  

initiatief van Jantje Beton en 

Stichting het Gehandicapte Kind. 

www.samenspeelfonds.nl

Iets zuidelijker ligt speeltuin de 
Stellingmolen. Net als bij de Kol- 
kakkers zie je hier prachtige houten, 
duurzame speeltoestellen. Draait 
in de eerste speeltuin alles om de 
natuur, in de twee speeltuin worden 
kinderen vooral uitgedaagd actief te 
spelen. Met de crossbaan, balans- 
en klimtoestellen en een kabelbaan 
komen kinderen hier zeker geen 
beweging tekort. 

Spelen ondanks beperking 
“In de buurt van speeltuin Kolkak-
kers woont een jongetje met een 
beperking. We vinden het heel  
belangrijk dat hij samen kan spelen 
met andere kinderen.” De werk-
groep hield hier daarom in het ont- 
werp van deze speeltuin rekening 
mee. “Er is een nestschommel en 
met zijn rolstoel kan ook hij op het 
belevingspad meerdere geuren, 
kleuren en ondergronden ervaren. 
En aan de picknickbank is een spe-
ciale rolstoelplek.” Ook de speeltuin 
aan de Stellingmolen is toegankelijk 
voor mensen met een rolstoel, of 
rollator. 

Financiering
De plannen en de mooie ontwerpen 
lagen klaar. Maar de benodigde 
financiering rondkrijgen bleek een 
uitdaging. Het lukte. De werkgroep 
deed onder meer een aanvraag bij 
‘Geld voor een speelplek’, het initi-
atief van Jantje Beton. Afgelopen 
jaar ondersteunde Jantje Beton 
hiermee 15 lokale buurtspeelruim-
te-initiatieven. Speeltuinen Dalen 
ontving een bedrag van € 5.000,- 
vooral vanwege de natuurlijke en 
uitdagende elementen van de plek-
ken én dat de buurtkinderen vanaf 
het begin hebben kunnen meedenk-
en. Mede dankzij deze bijdrage werd 
de droom van ouders werkelijkheid: 
twee prachtige speelplekken voor de 
kinderen in Dalen om volop samen 
te spelen. 

Ook geld voor jouw speelplek?  
Vanaf januari 2023 is het weer mo-
gelijk een aanvraag te doen voor een 
nieuwe speelplek of om je speelplek 
op te knappen.

LET OP
Je aanvraag krijgt voorrang als je lid 
bent van branchevereniging LOS of 
als jouw vereniging meedoet aan de 
Jantje Beton Collecte! 

fotograaf Henk Lomulder
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Vanaf 1 januari 2023 geldt er een 
prijsplafond op energie voor alle 
huishoudens en andere klein- 
verbruikers. Hieronder vallen  
ook verenigingen en kleine maat-
schappelijke organisaties. 

Lees verder op de site van de over-
heid wat dit voor jouw vereniging 
betekent of neem contact op met 
jullie energieleverancier om te 
zien of jullie er voor in aanmerking 
komen.

ENERGIEPRIJSPLAFOND  
OOK VOOR VERENIGINGEN

Ook hebben wij in november  
een enquête uitgezet om te  
bekijken wat de stijging van de 
energielasten voor jullie betekent. 
Er zijn ook veel speeltuinen en 
stads- en kinderboerderijen die 
buiten de regeling voor kleinver-
bruikers vallen. Met de uitkomsten 
van de enquête gaan wij in gesprek 
met de Rijksoverheid over mogelijke 
compensatie.

SCAN de code voor meer info
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HOE BEDANKEN JULLIE  
VRIJWILLIGERS?

OPLOSSING PUZZEL

Samen buitenspelen

Ter inspiratie...

Speeltuin De Jeugdhoek heeft  
gisteren het seizoen afgesloten  
met een gezellige vrijwilligers  
bedank middag. Ze werden  
verrast met een foodtruck  
met heerlijke soep en tosti’s!  
Na een leuke middag met  
‘pub quiz’ en de nodige ver- 
snaperingen maken zij zich op  
voor het volgende seizoen.

TRAINING CIRCULAIRE  
EN GROEN/BLAUWE  
SPEELGELEGENHEDEN  
VS WETGEVING 

Het is een hot item: groen/blauwe en circulaire speeltuinen. Al vele  
schoolpleinen zijn omgevormd van saaie met tegels belegde pleinen  
naar groene, levendige speelplaatsen. Stalen en kunststoffen toestellen 
verdwijnen of worden ontmanteld en deels herplaatst.

Kinderen verdienen een speelplek waar zij kunnen ravotten in het groen. 
Maar hoe ga je om met normen en wetten? Moeten circulaire en groen/
blauwe speelplekken ook aan het Warenwetbesluit attractie- en speel-
toestellen (WAS) voldoen? Hoe kan ik voorkomen dat ik moet laten  
certificeren of hoe kom ik zo eenvoudig mogelijk door de keuring? Is een 
pondje wel een speeltoestel? Welke verantwoordelijkheid hebben de  
ontwerper en de beheerder? Deze en andere vragen worden beantwoord 
tijdens de training ‘circulaire en groen/blauwe speelgelegenheden vs  
wetgeving’. 

Deze training is bedoeld voor inspecteurs, fabrikanten, beheerders,  
gemeentemedewerkers en iedereen die betrokken is bij de inrichting,  
het beheer, inspectie, onderhoud, advisering of productie van speel- 
gelegenheden. De verschillende deelnemers zijn uit alle delen van de  
keten afkomstig (van fabrikant tot gebruiker) en bieden daardoor extra 
waarde in informatie-uitwisseling en netwerken.

Na het volgen van deze training kun je speeltoestellen scheiden van 
speelaanleidingen, weet je wat wel of niet onder het WAS valt en heb je  
de handvatten om een circulaire, groen/blauwe tuin in te richten zonder  
al te veel papierwerk. De interactieve training geeft veel ruimte voor  
praktijkvoorbeelden en vragen. 

Grijp deze kans om erbij te zijn, het aantal plaatsen voor deze training  
is beperkt. 

TRAININGSDATA
9 februari 2023 in Nootdorp
21 maart 2023 in Eindhoven

INVESTERING
€ 395,00 (excl. BTW)  
per persoon

DUUR
Eén hele dag van 09.00 tot 
16.00 uur, inclusief lunch.

BEWIJS VAN DEELNAME
Na afloop van de training 
ontvang je het officiële 
Keurmerkinstituut  
certificaat van deelname.

SCAN de code voor meer info

      Heeft jouw organisatie ook  
mooie voorbeelden om te delen? 
Laat het ons weten! Mail naar: 
info@vereniginglos.nl 



LOS magazine | 2120 | LOS magazine

BUURTFONDS:  
MET JE BUURT DE WINTER DOOR 
Het Postcode Loterij Buurtfonds 
vindt het belangrijk dat buurt- 
bewoners elkaar deze winter  
blijven ontmoeten en zich gezamen-
lijk blijven inzetten voor hun buurt. 
Door de hoge energieprijzen komen 
buurtprojecten en -activiteiten 
echter onder druk te staan. Daarom 
lanceert het Postcode Loterij Buurt-
fonds de campagne ‘Met je buurt 
de winter door’. Maatschappelijke 
organisaties kunnen t/m 28 februari 
2023 een (extra) aanvraag indienen 
voor een bijdrage tussen de 500 en 
5.000 euro. Bij goedkeuring staat 
het bedrag binnen zes weken op je 
rekening. Energie voor de buurt

De extra bijdrage kan worden ingezet voor projecten of activiteiten 
die voor een grote groep buurtbewoners toegankelijk is, zodat zij 
samen warm de winter kunnen doorkomen. Denk hierbij aan het 
inzetten van energiecoaches uit de buurt, voor de buurt, samen  
eten in het buurthuis zodat mensen niet thuis in de kou zitten, een 
informatieavond over energiebesparing of het organiseren van een 
duurzaamheidsweek. Anders dan normaal mogen ook aanvragers  
die dit jaar al een bijdrage hebben ontvangen een (extra) aanvraag 
indienen. 
 
Heb jij een goed idee om je buurt te helpen om samen warm de winter 
door te komen? Via de website van Postcode Loterij Buurtfonds kun 
je een aanvraag indienen. 

SCAN de code voor meer info
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TERUGGAVE ENERGIEBELASTING 
Met de teruggaaf energiebelasting heb je recht op 
50% teruggave van de eerder betaalde energie- 
belasting. Dit kun je met terugwerkende kracht  
van vijf jaar aanvragen. Je hoeft hier alleen maar  
voor te betalen als je aanvraag succesvol is!  
Je betaalt dan 15% van het ontvangen bedrag.

MEEPRATEN IN EEN VAKGROEP
Er zijn 3 vakgroepen binnen onze vereniging:  
speeltuinen, kindervakantieorganisaties en  
stads- en kinderboerderijen. Deze laatste groep  
is actief binnen de vSKBN.  

Elke vakgroep bestaat uit minstens vijf leden van  
LOS. Zij komen 4x per jaar bij elkaar om aan de slag  
te gaan met actuele thema's. Ze bepalen zelf welke 
dat zijn. Misschien organiseren ze een webinar of 
maken ze een handleiding om andere leden te 

helpen! 

 

TRAININGEN
De prijzen van deze trainingen vind je op onze website. 
• Omgaan met lastig gedrag.
• Signaleren en handelen bij ongewenst gedrag.
•  Signaleren en handelen bij een niet pluis gevoel (gratis).
• Toolkit bestuurlijke vernieuwing.
Scan de QR code voor de prijzen.

 

 

KIJKTIPS VOOR DE WINTER  
Op onze website vind je wisselende  
webinars over onderwerpen zoals  
de WBTR, de vrijwilliger van de  
toekomst en fondsenwerving. 

KEURMERK KINDERVAKANTIES 
Dit keurmerk laat zien dat jouw organisatie op  
een goede en veilige manier kampen organiseert.  
Aanvragen of meer informatie? Ga naar:
www.keurmerkkindervakanties.nl 

WAT KAN IK MET MIJN  
LIDMAATSCHAP?

AL HET LAATSTE NIEUWS
Als lid ontvang je mails die belangrijk zijn voor jou 
als lid. Ook kun je jezelf aanmelden voor onze nieu-
wsbrief. Verder ontvang je twee keer per jaar ons 
papieren magazine. Je kan je hier altijd voor af- en 
aanmelden via: info@vereniginglos.nl 
 
Wil je nog sneller op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws? We zijn ook te vinden op Facebook en Twit-
ter.

PERSOONLIJK ADVIES 
 info@vereniginglos.nl of telefoon: 030-2544880

JURIDISCH ADVIES
Op aanvraag. 

VERZEKERINGEN
Goedkope en goed dekkende verzekeringen maken 
jouw lidmaatschap voordelig! De LOS-verzekeringen 
zijn speciaal ontworpen voor speeltuinen en vakantie- 
kampen, en zijn met grote korting ingekocht bij 
Branche Benefits. 

Alle verzekeringen op een rijtje:
•  Aansprakelijkheidsverzekering
•  Ongevallenverzekering
•  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
•  Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
•  Brandverzekering

Bekijk de actuele prijzen op de website.

BUMA, SENA, FILMSERVICE 

VEILIGHEIDSINSPECTIES
• Toestellen: € 7,50 per speeltoestel 
• Speelomgeving € 12,50 per speeltuin 

PRAAT MEE PLATFORM

GRATIS SPEELREGELBORD 
Ga naar de website en vraag je  
eigen speelregelbord aan! 

Kijk voor nog meer ledenvoordeel op:
www.vereniginglos.nl/ik-ben-lid
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COLLECTEER 
JE OOK MEE?
GEEF JE OP BIJ naam coördinator:

telefoonnummer/e-mailadres:

WE HALEN DIT JAAR  
GELD OP VOOR

Jantje Beton Collecte  

6 t/m 11 maart huis-aan-huis 

1 t/m 31 maart online


