
Van de redactie

Spelen(derwijs) in de wijk in drie-

generatie-speelplekken. Wat stelt u

zich daarbij voor? Wij zien in onze 

fantasie: een echte klimboom, met 

of zonder hut met daaraan vast 

een hangmat om in te schommelen

boven een ondergrond met val-

dempend materiaal. Even verder-

op een seniorenloopband en nog 

verder een korfbalveldje… of 

misschien wel computergestuurde 

spelmogelijkheden… Dit alles in 

de buitenlucht. Het aantal tv- en 

computer'actie'-uren loopt dras-

tisch terug… Een dusdanige 

inrichting van speelplekken is 

dichterbij dan u waarschijnlijk 

verwacht. In ieder geval maken 

we u attent op een symposium dat 

in november over dit thema wordt 

georganiseerd. Zie blz. 3. Ook 

andere onderwerpen in deze uit-

gave, bijvoorbeeld over de opmars 

van tijdelijke (mobiele) speelplek-

ken, zijn zeker lezenswaardig! 

Wij wensen u veel lees- en kijk-

plezier en als u wilt reageren, 

stellen wij dat zeer op prijs.

Mobiplay is een nieuw concept in 

speelplekbeheer. Een concept dat even 

eenvoudig als revolutionair is. 

Speelplekken van Mobiplay

=bestaan uit losse modules die 

verplaatst (en dus vervangen) 

kunnen worden;

=bieden naast traditionele toestellen 

ook ruimte voor nieuwe verrassende 

spelelementen.

Tijdelijke speelruimte

De roep om een flexibel indeelbare 

buitenruimte wordt sterker en sterker. 

Steeds vaker moet een locatie tijdelijk 

ingericht worden als speelplek. Het 

innovatieve concept voldoet aan deze 

vraag. Door de modulaire opbouw van 

mobiplay-speelplekken is er altijd een 

tijdelijke oplossing te vinden.

Mobiel speelplezier

Mobiplay is ontwikkeld met de veilig-

heid van kinderen in het achterhoofd. 

De toestellen worden gemonteerd op 

stalen plateaus waarvan de bovenlaag 

is voorzien van valdempende rubbergra-

nulaat. De stalen constructies munten 

uit in stevigheid en worden vervoerd op 

vrachtwagens. Eenmaal op locatie 

worden ze aan elkaar gekoppeld op een 

verharde ondergrond en stevig verank-

erd. 

Mobiplay voldoet in alle opzichten aan 

de veiligheidsregels genoemd in NEN-

EN 1176/1177. 

Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.kompan.com
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Mobiele speelplek Mobiplay



Een derde van alle ouders vindt dat 
hun kinderen te weinig buiten spelen 

Een derde van de ouders van kinderen 

van 4 tot 14 jaar vindt het belangrijk dat 

hun kinderen buiten spelen, omdat zij 

dat goed vinden voor de sociale, emotio-

nele en lichamelijke ontwikkeling van 

hun kind. Dit staat in schril contrast met 

de mate waarin kinderen daadwerkelijk 

buiten spelen: maar liefst een derde van 

de ouders (29%) vindt dat hun kinderen 

te weinig buiten spelen. Dat toont een 

onderzoek aan in opdracht van Jantje

Beton uitgevoerd door onderzoeksbureau 

TNS NIPO.

Resultaat

Het belang van buiten spelen wordt door 

ouders gemiddeld gewaardeerd met een 

8,3. Aan de ouders is ook gevraagd waar-

om zij het belangrijk vinden dat hun kind

kan buiten spelen. De top drie van spon-

taan genoemde redenen voor het belang 

van buiten spelen zijn:

?  67% het is goed voor de gezondheid

�  62% het is goed voor de sociale en

algemene ontwikkeling

?  59% het is goed voor de lichamelijke

ontwikkeling/beweging

Ondanks het feit dat ouders het heel 

belangrijk vinden dat hun kinderen 

buiten spelen, gebeurt dat volgens veel 

ouders te weinig. Zij geven daarvoor 

verschillende oorzaken aan.

De top vijf van oorzaken dat kinderen 

niet buiten spelen zijn:

?  53% TV/computer

�  22% er zijn geen kinderen in de

buurt om mee te spelen

?  18% onveilige verkeerssituatie

�  14% onvoldoende speelplekken

�  11% onvriendelijke leeftijdgenootjes

Uitdagende en veilige 

speelplekken

Jantje Beton vindt de resultaten 

verontrustend. "Spelen met de computer 

is natuurlijk leuk, ook daar vinden 

kinderen vriendjes bijvoorbeeld via MSN 

en Hyves. Maar het is onze taak als 

volwassenen om hen ook buiten 

uitdagende speelplekken aan te bieden", 

zegt Henk Kasbergen, directeur Jantje 

Beton. "Volwassenen hebben immers 

het recht op spelen van kinderen 

vastgelegd in het Internationale Verdrag 

betreffende de Rechten van het kind. 

Het is onze plicht te zorgen voor een 

evenwichtig speelaanbod en ook ruimte 

om te spelen. Zolang kinderen belem-

meringen tegenkomen waardoor zij 

minder kunnen buiten spelen komt 

Jantje Beton voor hen op." Jantje Beton 

kaart de belemmeringen aan bij 

beleidsmakers, maar zorgt ook dat er 

plekken en activiteiten zijn waar alle 

kinderen samen met leeftijdgenootjes 

kunnen spelen.

Samenwerkende Fondsen

Buiten Spelen stopt aan het

einde van dit jaar

Het samenwerkingsverband Samenwer-

kende Fondsen Buiten Spelen (SFBS) 

wordt per 31 december 2008 beëindigd.

Dit besluit is genomen door de deel-

nemende fondsen te weten: 

=Jantje Beton

=Kinderpostzegels

=Nederlandse Stichting voor het 

gehandicapte kind

=Revalidatiefonds en

=VSB Fonds

Sinds het begin van de samenwerking in 

2001 hebben Samenwerkende Fondsen 

Buiten Spelen tot nu toe bijna 8 miljoen 

euro beschikbaar gesteld voor nieuwe 

en verbeterde buitenspelvoorzieningen 

voor kinderen met en zonder handicap. 

In bijna 450 projecten is in belangrijke 

mate aandacht geschonken aan onder-

werpen zoals 'veiligheid' en 'toeganke-

lijkheid voor alle kinderen'.

Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen 

nemen na 31 augustus 2008 geen 

projectaanvragen meer in behandeling. 

Lopende aanvragen worden gewoon 

afgehandeld. 

Vanaf 1 september 2008 kunnen speel-

tuinorganisaties, buurt- en wijkorgani-

saties, scholen e.d. afzonderlijke fondsen 

aanschrijven. Met inachtneming van de 

eigen doelstelling en criteria zal elk 

fonds individueel bezien of honorering 

mogelijk is.



Per 1 juli jl. werden de hele horeca, sport 

en kunst/cultuursector rookvrij. Roken 

wordt vanaf die datum door de overheid 

niet meer toegestaan in sportkantines, 

verenigingsgebouwen, sociëteiten, 

schouwburgen, theaters en festival-

tenten. De maatregel komt voort uit de 

Arbo-wet, die voor alle werknemers het 

recht op een rookvrije werkplek regelt. 

En dit geldt ook voor vrijwilligers!

Er mag wel gerookt worden in aparte 

afsluitbare ruimten en op buitenterras-

sen. In feite wordt de situatie hetzelfde 

als op kantoren en in bedrijven.

Het Ministerie van VWS werkt op dit 

moment met diverse partijen, waaronder 

ook Vereniging NOV, samen om tot een 

handleiding te komen bij de nieuwe 

wetgeving. Deze handleiding is bestemd 

voor ondernemers, beheerders en orga-

nisatoren van evenementen en festivals 

en zal gepubliceerd worden zodra de 

wetgeving voltooid is (door vaststelling 

in het parlement en publicatie in het 

Staatsblad). Het Ministerie voerde ook 

een invoeringscampagne. Medio mei 

werd de Nederlandse bevolking via alle 

mogelijke kanalen ingelicht over de 

nieuwe wetgeving. Vereniging NOV 

blijft nauw betrokken bij de voorberei-

dingen en de invoering van de wet om 

deze zo eenvoudig mogelijk te maken 

voor de vrijwilligerssector.

Welke instantie controleer t de 

naleving van het rookverbod?

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 

zal het rookverbod gaan controleren. 

Sancties staan in de (bijlage bij de) 

Tabakswet beschreven. De beheerder 

van de accommodatie is verantwoorde-

lijk voor het instellen, aanduiden en 

handhaven van de Tabakswet. De be-

heerder krijgt in geval van overtreding 

de boete opgelegd door de VWA.

Welke sancties staan er op 

overtreding van de wet

Volgens de wettelijke bijlage bij de 

Tabakswet, bevattende de boetetarieven 

voor overtredingen, bedragen de boetes 

bij (een eerste) overtreding van het 

veronachtzamen van het toezicht op de 

naleving van het rookverbod € 300,-. Dit 

bedrag wordt verhoogd tot € 600,- 

indien degene aan wie de overtreding 

kan worden toegerekend voor een 

soortgelijke overtreding eerder is beboet 

en er nog geen twee jaar zijn verlopen 

sinds die eerdere boete onherroepelijk is 

geworden. Dit bedrag wordt verhoogd 

tot € 1200,- wanneer binnen drie jaar na 

het onherroepelijk zijn van de boete op 

de eerste overtreding dezelfde overtre-

ding voor de derde keer wordt begaan 

en tot € 2400,- wanneer binnen vijf jaar 

ha het onherroepelijk zijn van de boete 

voor de eerste overtreding, hetzelfde 

voorschrift voor de vierde keer wordt 

overtreden (categorie C van de Tabaks-

wet).

Symposium 'Spelenderwijs 

in de Wijk' drie-generatie-

speelplekken

CMO Groningen en Partoer CMO 

Fryslân organiseren op donderdag 27 

november 2008 een symposium over de 

nieuwste ontwikkelingen met betrek-

king tot spelen en de 'drie-generatie-

speelplekken'. Dit symposium wordt 

gehouden te Zuidhorn (Gr.), zaal Balk.

Al eerder werkten CMO Groningen en 

Partoer CMO Fryslân met voormalig 

Speeltuinwerk Drenthe samen aan de 

uitvoering van symposia over de ontwik-

kelingen rond speelruimte en speel-

ruimtebeleid. Eerder zijn symposia 

gehouden over de onderwerpen:

=Veilig buitenspelen, hoe regel je dat?

=Het Spel en de knikkers over 

communicatie-participatie-financiën

=Spelen met budget in speeltuin en 

dorpshuis 

='Spelen zonder (schoolplein) hekken', 

een symposium en beurs in 2006 

Doel symposium 2008

Het symposium wil de deelnemers 

kennis laten maken met de nieuwste 

ontwikkelingen op het terrein van 

buitenspelen. Centraal staan nu:

=de drie-generatie-speelplek

=sportmogelijkheden in de 

traditionele speeltuin

=spelen in de bossen

=van natuurlijke materialen tot 

veilige speeltoestellen

Rookverbod 
Ook vrijwilligerswerk per 1 juli 2008 rookvrij 
dus ook de speeltuinverenigingsgebouwen



Bezoekadres     Wegalaan 3-5

Postbus 2266     9704 CG  Groningen

telefoon (050) 577 01 01     fax (050) 577 64 93

info@cmogroningen.nl     www.cmogroningen.nl

Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

OR NG IN

G
E
N

Op vrijdag 7 november 2008 wordt het 

project 'De jeugd schept de toekomst' 

afgesloten met een speelse presentatie 

in Groningen. De manifestatie vindt 

plaats in de Vensterschool Stadspark 

aan de Parkweg in Groningen. Eén van 

de twee stenen speelpleinen van deze 

school is omgetoverd tot 4elementen-

speeltuin. 

Kinderen van Peuterspeelzaal Tante 

Toosje en de basisschool De Starter 

kunnen hier spelen met water, aarde, 

lucht en vuur. De kinderen uit de buurt 

zijn welkom na schooltijd. Dan krijgt de 

4elementenspeeltuin een buurtfunctie. 

Enkele 'sleutelfiguren' uit de buurt 

krijgen de beschikking over de sleutel. 

Hierdoor kunnen er buurtkinderen onder 

toeziend oog van een buurtbewoner 

komen spelen.

Vrijdagmiddag 7 november opent de 

Groningse wethouder Duurzaamheid 

mevrouw Visscher deze 4elementen-

speeltuin officieel. Dit zal tevens de 

start zijn van een manifestatie met vele 

workshops en presentaties van uitge-

voerde projecten voor de jeugd (4 - 12 

jaar) in het kader van Leren voor 

Duurzame Ontwikkeling. 

Naast de 4elementenspeeltuin gaat dit 

om de volgende projecten: 

?  Restdepot voor Creatief Hergebruik

Over inzamelen, sorteren en gebruiken 

van restmaterialen van bedrijven, waar-

mee peuterspeelzalen hun kinderen 

kunnen laten spelen en creatief mee 

aan het werk zetten.

�  Hoor- & speelspel

Over een hoorspel dat te horen is via 

een MP3speler en zich afspeelt op de 

plek waar je zelf bent, zodat je mee kunt 

spelen. Een nieuwe manier om je omge-

ving te ontdekken en aantrekkelijk te 

gaan vinden.

?  Bouwen van en varen met mini-

zonnebootjes

Kinderen leren duurzame energie 

kennen als een vanzelfsprekende vorm 

van energie door hun eigen zonneboot 

te bouwen.

�  Windenergie

Basisschoolproject over duurzame 

energie.

Naast deze workshops is er een markt 

waarop kinderen producten laten zien 

die zij in de diverse projecten hebben 

gemaakt, kunnen de deelnemers zelf 

experimenteren met duurzame energie, 

zijn er powerpointpresentaties over de 

uitvoering van projecten en is een echte 

zonneboot te bewonderen die aan de 

Solarchallenge 2008 heeft deelgeno-

men. Verder kan het hoor- & speelspel 

gespeeld worden en is de 4elementen-

speeltuin te bewonderen.

Hebt u belangstelling voor deze manifes-

tatie en ontvangt u graag een uitnodi-

ging met meer informatie, neemt u dan 

contact op met de heer Frank van den 

Haak van Tan training en advies in 

Beetsterzwaag: tantraining@hetnet.nl of 

telefoon (0512) 383935.

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar 

en wordt verspreid onder speeltuinorganisa-

ties, gemeenten, welzijnsinstellingen en 

instellingen die met speelruimte te maken 

hebben in de provincie Groningen.
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Adreswijzigingen en/of reacties?

CMO Groningen

Postbus 2266

9704 CG  Groningen

Telefoon (050) 577 01 01

Fax (050) 577 64 93

E-mail l.moithukshung@cmogroningen.nl

Website

www.speeltuinwerkgroningen.nl

Wilt u ook op deze website opgenomen 

worden of kloppen uw gegevens niet meer? 

Neem dan contact op. Ook als u nieuws 

heeft te melden nemen wij dat graag op.

De website wordt onderhouden door 

Rob Pijpers, webbeheerder 

e-mail: r.pijpers@cmogroningen.nl

De 4elementenspeeltuin
Een groene uitnodiging voor meer en ander speelplezier

Jantje Beton Kinderwerkersdag

Op 27 oktober 2008 vindt de Jantje 

Beton Kinderwerkersdag plaats in de 

Reehorst in Ede. Een unieke kans om 

elkaar te ontmoeten en te inspireren!

Deze dag is bedoeld voor professionals 

en vrijwilligers die actief zijn voor kinde-

ren en tieners van 4 tot 14 jaar. Op 

verschillende manieren wordt aandacht 

besteed aan de diverse leeftijdsgroepen, 

waaronder tieners.

Kijk voor informatie over het program-

ma, de workshop en de wijze van 

aanmelden op www.jantjebeton.nl/ 

watdoenwe/projecten/kinderwerkersdag 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

