
LOS magazine | 1

HÉT MAGAZINE VAN BRANCHEVERENIGING LOS

LOS IS DÉ BRANCHEVERENIGING VOOR  
SPEELTUINEN, KINDERVAKANTIEORGANISATIES  

EN STADS- EN KINDERBOERDERIJEN 

ZOMER 2022 . NUMMER 1

MAGAZINE



LOS magazine | 32 | LOS magazine

Terwijl de zomerzon mij op zeer verleidelijke wijze om aandacht vraagt, wil 
ik me toch graag concentreren op de gewaardeerde leden van LOS. Dankzij 
de vele vrijwilligers en professionals van speeltuin- en kindervakantieorga- 
nisaties, maar uiteraard ook van stads- en kinderboerderijen, is ons land 
een geweldig land om als kind in op te groeien. Uit meerdere onderzoeken  
blijkt niet voor niets dat Nederlandse kinderen een van de meeste gelukkige 
van de wereld zijn. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,7. Dat komt onder 

andere door de fijne, ontspannen en 
gelukkige vrije tijd waar onze leden van 
LOS een onmiskenbaar groot aandeel  
in hebben. 

Als samenleving hebben we daar helaas  
en zeer ten onrechte veel te weinig 
waardering en erkenning voor. Een  
door vrijwilligers beheerde speeltuin  
in eigen wijk of dorp is geen vanzelf- 
sprekendheid, maar het resultaat van 
hard werken van en door vrijwilligers  
uit niets minder dan pure liefde voor 

kinderen. Hetzelfde geldt voor een kindervakantiekamp waar kinderen uit 
een aandachtswijk in kunnen ontspannen, ravotten en gezellig samen kind 
kunnen zijn. In de organisatie van zo’n kamp zit bijzonder veel uren tijd  
en energie van meerdere volwassenen. En wat te denken van mensen  
die zich inzetten voor dierenwelzijn, natuureducatie en recreatie in een 
kinderboerderij? De dieren verdienen het hele jaar door zorg en aandacht.  
Daardoor is er een continurooster in elke boerderij; altijd staan er mensen 
klaar voor de dieren en uiteraard voor de bezoekers. 

Ons land is mooier, leuker en meer ontspannen dankzij jullie grote inzet  
en dat mag nog meer gezien worden. Dat begint door onszelf minder  
bescheiden op te stellen, bijvoorbeeld richting een gemeente of over- 
heidsorgaan. Wij zijn het waard om gezien te worden als een onmisbaar 
onderdeel van onze samenleving. Al decennialang plukt ons land daar de 
vruchten van, zonder dat wetten ons daartoe verplichten. We doen dat 
vanuit intrinsieke motivatie en ideële overtuiging. 

VOORWOORD

DE EERSTE  
SPEELZOMER  
VAN

LOS
We hebben geen geld of regels 
nodig om ons (vrijwilligers)werk te 
verrichten. Maar iets meer maat- 
schappelijke waardering en com-
plimenten, noem het van mijn part 
‘geestelijk salaris’, mag Nederland 
wel op onze ‘emotionele bankreke- 
ning’ storten. Mensen groeien van 
erkenning, waardering en compli-
menten. En dat geldt net zo goed 
als onze ‘LOS-mensen’. Daardoor 
kunnen we ook weer nieuwe vrij- 
willigers en professionals aantrek-
ken die we keihard nodig hebben 
om ook toekomstige generaties 
kinderen te voorzien van avontuur- 
lijke speeltuinen, kindervakanties  
en stads- en kinderboerderijen. 
Samen maken wij Nederland mooier 
en dat mag heel Nederland weten, 
zien en horen!

COLOFON
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Veel speelplekken hebben een 
zwembadje of peuterbadje. Vaak 
worden deze gevuld en gebruikt  
bij warm weer, maar er zijn er ook 
bij die de hele zomer gevuld zijn  
met water. Ze zorgen voor een  
grote toeloop van kinderen met  
hun ouders naar de speelplekken. 
 
De overheid heeft regels vastgesteld 
voor de kwaliteit van zwembad- 
water. Zo zijn er regels voor de  
hygiëne en veiligheid in zwembaden. 
Deze worden vermeld in de Wet  
‘Hygiëne en veiligheid badinricht- 
ingen en zwemgelegenheden’.  
Hierin staan onder andere regels 
over de kwaliteit van het water en 
het aantal douches en toiletten in 
een zwembad.
 
De wettelijke normen gelden voor 
alle zwembaden, behalve voor 
privébaden en zwembaden waar  
alle bassins kleiner zijn dan twee  
vierkante meter. De eigenaar van 
een zwembad is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van het zwem-
water. Meestal is dit de gemeente, 
maar het kan ook een speelplek  
zelf zijn.
 
De eigenaar moet het zwembad- 
water regelmatig (laten) controle- 
ren. Hierbij kijkt de controleur of:

·  er niet te veel ziektekiemen in  
het water zitten;

· het water doorzichtig genoeg is;

·  er niet te weinig of te veel des- 
infecterende stoffen (zoals chloor)  
in het water zitten;

· de zuurgraad in orde is;

·  er geen risico is dat er te veel 
legionellabacteriën in het water 
zitten van zwembaden, whirlpools 
en voetenbaden.

De provincie controleert of zwem-
baden de regels naleven. De Inspec-
tie Leefomgeving en Transport (ILT) 
bekijkt of zwembaden genoeg doen 
aan legionellapreventie in leiding- 
water (zoals de douches).De zwem-
waterregelgeving voor (binnen)
zwembaden en zwemlocaties wordt 

vernieuwd. Bij de ontwikkeling 
van deze regels kijkt de overheid 
welke eisen minimaal nodig zijn om 
mensen te beschermen als zij gaan 
zwemmen. Ook komen er minder 
regels. De wettelijke basis voor de 
nieuwe regels wordt de Omgeving-
swet, welke in zal gaan op 1 januari 
2023. Zwembaden kunnen een keur-
merk Veilig & Schoon krijgen. Het 
zwembad moet daarvoor aan alle 
eisen voldoen. Zo moet de zwem-
badeigenaar aantonen dat hij extra 
moeite doet om de kwaliteit van het 
zwembad te verbeteren. Vervolgens 
geeft de Stichting Zwembadkeur 
het keurmerk uit. 
 
TIP  
Met kleine aanpassingen kun je 
ervoor zorgen dat alle kinderen  
mee kunnen spelen. Ga naar  
www.samenspeelnetwerk.nl  
voor tips en richtlijnen.
 

SPELEN MET WATER VOEDSELVEILIGHEID (HYGIËNECODE HACCP)

Binnen de Europese wetgeving is geregeld dat alle organisaties die werken met eten en drinken volgens  
de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in een hygiënecode. Speeltuinen,  
kindervakantieorganisaties, stads- en kinderboerderijen hoeven alleen volgens een hygiënecode te werken  
wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt.

Werkt jouw organisatie alleen met voorverpakte producten?

JA NEE

Wanneer er alleen voorverpakte  
levensmiddelen verstrekt  
worden en er geen voedsel 
bereid wordt is een checklist of 
hygiënecode niet nodig.

Werkt jouw organisatie structureel 
met eten en drinken?

Jouw organisatie werkt niet structureel met 
eten en drinken. Als er niet structureel (vrijwel 
dagelijks of op vaste dag(en) in de week) en voor 
kleinere groepen eten en drinken wordt bereid 
en gegeten dan kan de speelplek werken met de 
checklist voedselveiligheid die is ontwikkeld voor 
vrijwilligers.

Deze checklist is bedoeld voor activiteiten zoals:

·  Het uitdelen van eten tijdens een kamp of  
tijdens de sportdag.

·  Verkoop of uitdelen van etenswaren aan  
vrijwilligers en publiek tijdens jaarlijkse  
evenementen van de vereniging.

·   Een kinderactiviteit waar eten en drinken  
wordt uitgedeeld.

Deze checklist is dus NIET bedoeld voor activi- 
teiten zoals:

·  Dagelijkse verkoop van bv. verse broodjes, 
salades en frituur.

Jouw organisatie werkt wel structureel met eten 
en drinken. Als er structureel (bijna dagelijks of 
op vaste dag(en) in de week) eten wordt bereid  
en verstrekt, dient de speelplek met een hygiëne-
code te werken.  

Speeltuinen, kindervakantieorganisaties en  
stads- en kinderboerderijen kunnen de hygiëne-
code gebruiken die de NOC*NSF heeft ontwikkeld 
voor sportkantines. Deze bestaat uit een regel-
hulp en een ‘log- en instructieboek voor sport- 
kantines’. De regelhulp geeft na het beantwoor-
den van een aantal vragen over de situatie  
in de keuken advies op maat om te voldoen aan  
de hygiënecode. Voor het uitvoeren van de  
werkzaamheden is er het ‘log- en instructieboek’ 
met daarin registratieformulieren voor het  
uitvoeren van controles.

De hygiënecode is bedoeld voor activiteiten zoals:

·  Organisaties waar structureel voedsel ver-
strekt wordt en voor organisaties die een eigen 
kantine hebben waar vrijwel dagelijks eten en 
drinken verstrekt wordt. 

·  Evenementen waarbij grote groepen mensen 
van eten en drinken worden voorzien. Als er 
sprake is van grootschalige catering dient u 
gebruik te maken de relevante hygiënecode, 
deskundige hulp in te schakelen of de catering 
uit te besteden.

 

JA NEE

Via google:
Nocnsf in Log- en instructieboek 
voor sportkantines

Via google:
voedselveiligheid movisie
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LOS werkt samen met JOGG- 
Teamfit om speelplekken gezonder 
te maken. Teamfit is de werkwijze 
waarmee JOGG zich inzet voor een 
gezondere omgeving, onder andere 
door het voedingsaanbod gezonder 
te maken. Met onderstaande tips 
zet jij al een stap in de goede rich- 
ting. Wil je meer stappen zetten? 
Kijk dan op www.jogg-teamfit.nl
buurt of neem contact op met  
info@teamfit.nl en ontvang gratis 
begeleiding van een JOGG-Teamfit 
coach.  

TIP Drinken
Pak je dranken aan! In veel frisdran-
ken en smoothies zit doorgaans  
veel suiker. Kies daarom voor ge-
zondere dranken zoals water, koffie 
& thee, magere en halfvolle zuivel-
dranken en (light) frisdranken met 
weinig of geen suiker. Stimuleer  
het drinken van water door water-
kannen op te vrolijken met stukjes 
fruit en groenten erin en laat  
kinderen hun eigen herbruikbare 
papieren bekertje versieren zodat 
ze vaker water halen. 

TIP Snack check
Doe de snack-check! Loop je assor-
timent eens kritisch langs. Wat kan 
er gezonder? Geef je bezoekers in 
ieder geval de optie om voor gezond 
te gaan en maak het de bezoeker 
gemakkelijk dit product te kopen. 
Denk bijvoorbeeld aan snack-
groenten en hapklaar fruit, kleine 
porties popcorn en ongezouten 
noten, een bakje halfvolle yoghurt 
met fruit of volkoren tosti’s of  
panini’s met 30+ kaas. 

GEZONDE EN DUURZAME LEEFSTIJL  
OP KAMP EN OP SPEELPLEKKEN  
MET JOGG 

TIP Presentatie  
gezondere producten
Gezond in het zicht! Probeer de 
gezondere keuzes zo opvallend 
mogelijk te presenteren. Denk  
hier bijvoorbeeld aan het plaatsen 
van de gezondere producten op 
ooghoogte of binnen handbereik  
en promoot de gezondere keuzes 
met lagere prijzen. Zorg er ook  
voor dat fruit en groenten gesne- 
den en hapklaar is zodat je de  
gezondere keuze ook meteen de 
gemakkelijke keuze maakt. Plaats  
de minder gezondere keuzes op  
de achtergrond en toon alleen  
gezondere keuzes rondom de plek 
van betaling. 

TIP Kinderfeestjes
Feestje bij jouw speelplek? Stel  
een leuke kidsbox samen waar 
gesneden stukjes fruit en gezondere 
snacks in zitten, zoals nootjes of 
popcorn. Voeg daar ook een leuke 
kleurplaat aan toe en een flesje 
water of herbruikbaar bekertje  
om met water te vullen uit een 
waterkan (die extra leuk is gemaakt 
door er stukjes groente of fruit aan 
toe te voegen). Of ga voor een kids-
box zonder eten en ga voor (een) 
klein(e) cadeautjes, zoals bellen-
blaas, stoepkrijt en/of stickers.  

Tip Lokale samenwerking
Ga een samenwerking aan met 
de lokale fruit- en groenteboer 
en plak leuke stickers en smileys 
op het fruit en de snackgroenten. 
Presenteer de producten naast de 
kassa. Kom vervolgens de sponsor 
tegemoet met een mooi sponsor-
bord op het terrein. 

TIP Mini-proeverij
Organiseer een mini-proeverij voor 
de kinderen. Deel kleine hapjes van 
een nieuw en gezonder product 
uit en laat de kinderen de jury zijn. 
Leuk om te doen op een feestelijke 
gelegenheid waar veel bezoekers 
zijn. Zo kom je er meteen achter 
wat hardlopers zijn! 

TIP Kleine porties
Je kunt best wat producten van 
buiten de Schijf van Vijf aanbieden, 
denk dan alleen wel aan de portie- 
grootte. Serveer bijvoorbeeld  
kleinere porties van taart, friet en 
ijs en maak de kleine portie ook 
meteen de standaard. Let ook op  
de hoeveelheid snoepjes en koekjes 
in een portie. Houd het klein,  
maar fijn! 
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Klets, klots! Wat is het heerlijk  
om met water te spelen!  
Veel zon- en spetterplezier  
met deze zomerse spelletjes!

Waterballonpinata
Hang een lijn op met daaraan  
allemaal waterballonnen. Elk  
kind kan zelf een waterballon  
en een potlood of vork uitkiezen.  
Prikken maar! Als je durft!

Pop-up strand
Lekker weg in eigen wijk! Gooi  
een grote bult zand in de speel- 
tuin. Parasolletje erbij, stoeltje  
uitklappen, palmboom opblazen, 
wat schepjes en emmertjes  
erbij. En voilà! De hele buurt  
komt in de speeltuin vakantie  
vieren. Extra tip: Nodig een  
zandkunstenaar uit om een  
workshop te geven!

5X ZOMERSE ACTIVITEITEN  
IN DE SPEELTUIN!  

Boek de SPEEL-bus tijdens de afscheidstour

Dit jaar is het laatste jaar waarop de SPEEL-bus onder de vlag van LOS 
zal rijden. Wat zou er dan mooier zijn dan een prachtige afscheidstour? 
Waarbij onze vrijwilligers in het zonnetje gezet kunnen worden en de 
kinderen op jouw locatie kunnen genieten van de leukste spelletjes.

De bus zit bomvol leuk speelmateriaal zoals skelters, stoepranden, 
kruiptunnels en heel veel Oudhollandse spelletjes.

Wil jij dat de bus bij jou langskomt? Huur de SPEEL-bus dan voor een 
laag bedrag voor extra speelplezier! € 75,- ma t/m za € 125,- zon- en 
feestdagen Je boekt de SPEEL-bus via: info@vereniginglos.nl
tel: 030 – 2544880.

AFSCHEIDSTOUR 
SPEEL-BUS

Vrijwilliger Cees Peet aan het woord: 
‘Een glimlach van een spelend kind, 
daar doe je het voor!‘ ‘Vanaf 2013 
ben ik vrijwillig chauffeur van de 
SPEEL-bus, al meer dan 200 ritten 
gemaakt door het hele land.  
Waarom? Je gaat elke keer naar  
een feestje en voegt met de spel- 
letjes veel speelplezier toe. Een paar  
jaar geleden stonden bij aankomst 
van de SPEEL-bus in Mariënvelde  
ca. 40 kinderen te juichen! In speel-

tuin Glanerbrug te Enschede, zag  
ik een meisje beteuterd kijken, ze 
wist niet hoe het spel Gatenkaas 
(Oud Hollands spel) werkte. Ik ben 
toen op mijn knieën gaan zitten en 
heb met haar het spel gedaan.   
Ze toverde een glimlach op haar 
gezicht. In een mum van tijd stonden 
er een aantal kinderen om ons heen 
en wilden ook het spel spelen. Toen 
ik daarna naar een ander spel ging, 
ging de hele groep mee! Haha!  
Het zijn de kleine dingen, die het 
doen!‘

Groot sponsballengevecht
Waterballonnen zijn leuk, maar  
zorgen voor moeilijk op te ruimen 
afval. Probeer het eens met  
sponsballen! Knip de sponzen  
in gelijke repen. Leg drie rijen  
van drie repen bovenop elkaar.  
Bind een touw eromheen en trek 
stevig aan. Alleen nog een knoop 
erin en je hebt een sponsbal. Zet 
een paar emmers water klaar en 
gooien maar!

Buitenbioscoop
Deze activiteit is leuk voor kinde-
ren, maar ook voor jongeren en 
volwassenen. Je hebt er alleen  
wel een beamer voor nodig.  
Span een wit laken tussen twee 
toestellen of bomen. Hierop kan je 
de film vertonen. Bezoekers kun je 
vragen om hun eigen kussens mee 
te nemen of je kan zelf wat dekens 
en kussens op de grond leggen. 

Extra leuk als je kussens in een  
opblaasbadje legt! En niet alleen 
leuk, maar het kan je ook nog eens 
geld opleveren als je een beetje 
entree vraagt!

Kampeernacht
We hebben ‘m al eens eerder  
genoemd, maar de kampeernacht 
blijft toch wel één van de leukste 
activiteiten in de speeltuin! Wat is 
het spannend als je met je vriendjes 
tot in het donker nog in de speeltuin 
mag spelen. Laat bezoekers hun  
eigen tentje meenemen en zorg 
voor wat marshmallows en vuur-
korven. Wat een pret! Denk er wel 
aan dat je hiervoor een vergunning 
moet aanvragen.  
 
TIP
Denk er ook eens aan om voor deze 
activiteit samen te werken met 
een vakantiekamporganisatie in de 
buurt. Zij weten als geen ander hoe 
je leuke kampeeractiviteiten kunt 
organiseren.

      EEN GLIMLACH 
VAN EEN SPELEND 
KIND, DAAR DOE JE  

HET VOOR!"

1
2

3

4

5



LOS magazine | 1110 | LOS magazine

 5 stappen en 
spelregels 
voor crisis-
communicatie
  
Extreme hitte tijdens het vakan-
tiekamp, een me-too situatie of 
een samenwerkingspartner is 
negatief in het nieuws: een crisis 
kan elke organisatie overkomen.  
Zo’n gebeurtenis heeft vaak  
vervelende gevolgen en daarover 
communiceren is geen makke- 
lijke opgave. Hoe pak je crisis-
communicatie aan? Deze vijf 
stappen en spelregels helpen je 
op weg!

Een crisis komt voort uit een 
negatieve en vaak onverwachte 
situatie. Bijvoorbeeld door ex- 
terne factoren zoals het weer.  
Of door menselijk handelen of 
een technisch incident. Wat 
ook de oorzaak is, een crisis 
gaat altijd gepaard met dreiging, 
urgentie en onzekerheid. Orga- 
nisaties kunnen zich voorberei- 
den op het managen van de 
impact door vooraf na te denken 
over welke zaken een risico  
vormen. Als het dan zo ver is, 
dan pak je de communicatie als 
volgt aan:    
 

 
Stap 1 
Analyseer de situatie   
Allereerst geef je voor jezelf 
antwoord op de vraag wat  
precies het probleem is. Wat  
zijn de kenmerken van deze  
crisis? Wat is de impact en  
wie raakt het? Is er een voor- 
geschiedenis? Waar ligt de  
verantwoordelijkheid? Ondanks 
dat je snel wilt communiceren,  
is het belangrijk om in grote  
lijnen de situatie in kaart te 
brengen. Neem hierin ook de 
zaken mee die nog onduidelijk 
zijn. Elke crisis heeft namelijk  
zijn eigen unieke kenmerken.  
Wat vooraf beschreven is in  
een protocol, wijkt in de reali- 
teit misschien net iets af van  
de crisissituatie.  

Spelregel 1  
“Vertrouw op het bekende,  
zoek naar het bijzondere”

HOE GA JE OM MET  
CRISISSITUATIES?  
MET COMMUNICATIETIPS

Stap 3 
Kies communicatiekanalen 
Nu kun je een kernboodschap 
schrijven en de middelen 
kiezen om de betrokkenen te 
informeren. Maak bijvoorbeeld 
een aparte pagina op de website 
waar je naar kunt verwijzen.  
En zorg voor een duidelijk ‘vraag 
& antwoord’ overzicht. Vragen 
van de pers, ouders of andere 
belanghebbenden kun je daar-
mee beantwoorden. Sommige 
zaken zijn namelijk net wat  
meer (social) mediageniek.  
Bijvoorbeeld wanneer het leidt 
tot grote verontwaardiging of 
wanneer bekende organisaties  
of personen de hoofdrol spelen. 
En ja, het maakt ook zeker uit  
of er bij de crisis kinderen be-
trokken zijn. Social media zijn 
een belangrijk onderdeel van je 
middelenmix in tijden van crisis.  

Spelregel 3 
“Schat in hoe mediageniek  
de crisis is”  

 
Stap 2 
Bepaal strategie en  
handelingsperspectief 
Na een goede analyse, bepaal  
je jouw crisisstrategie. Deze 
strategie bestaat uit hoe je 
reageert op de crisis én uit de 
maatregelen die je neemt of  
adviseert om de schade te  
beperken. Wacht je bijvoor- 
beeld even af tot de crisis is 
overgewaaid of kies je ervoor  
om de situatie te ontkennen? 
Strategisch gezien heeft het 
voordelen wanneer je ‘slecht 
nieuws’ zelf als eerste brengt. 
Door zelf de informatie naar 
buiten te brengen, blijft een  
organisatie grotere nadelige 
effecten bespaart én kun je het 
frame bepalen. Welke strategie 
je ook kiest, het delen van een 
handelingsperspectief dient 
onderdeel te zijn om zo schade  
te beperken.   

Spelregel 2 
“Slecht nieuws breng je zelf  
naar buiten” 

Stap 4 
Toon empathie  
Om wat voor een crisis het ook 
gaat, voor succesvolle crisis- 
communicatie geldt dat het  
belangrijk is om je te verplaatsen  
in de mensen die het raakt. Je 
wilt de situatie voor hen duiden 
en er betekenis aan geven. Let  
er daarbij wel op dat je authen-
tiek blijft. Goede crisiscommu-
nicatie is namelijk geen trucje. 
De maatschappij prikt er direct 
doorheen wanneer een bood-
schap ongemeend is.  

Spelregel 4. 
“Wees authentiek”  

Stap 5 
Stuur bij 
Een crisis is vaak dynamisch.  
Wat om 11.00 uur nog een tech-
nisch probleem is, kan om 14.00 
uur een cyberaanval blijken te 
zijn en om 17.00 uur een vertrou-
wensprobleem bij ouders die 
ontevreden zijn over hoe jouw 
organisatie is omgegaan met  
hun informatie. Blijf daarom op 
de hoogte van het sentiment  
dat onder de doelgroep(en) leeft 
en sluit aan bij de communica- 
tiebehoefte. Is er even niets 
nieuws te melden? Deel dat dan 
ook: geïnformeerd wachten is 
altijd beter.  

Spelregel 5 
“Sluit aan op het sentiment van 
jouw doelgroep” 
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PUZZELS
Zomer woordzoeker

APPEL
BADPAK
BAL
BARBEQUE
KAMPEREN
KINDERBOERDERIJ
KINDERVAKANTIE
PARASOL
RANJA
SLIPPERS
SPEELTUIN
SPROEIER
STADSBOERDERIJ
STRAND
TUIN

VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WARM
WATER
WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN
IJSJE

Vind jij de oplossing? Vul de overgebleven letters in.
O

plossing vind je op pagina 20

Zoek de verschillen
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Kompan heeft  
een mooi speeltoestel 

gerealiseerd op  
een speelplek 

 in Vught!

BIJZONDERE SPEELTOESTELLEN

Speeltuin 
oranjekwartier 

Terneuzen

DAGBESTEDING, KOOKCLUBS EN 
MEER IN DE BUURTSPEELTUIN
Steeds meer speeltuinen hebben 
een grotere rol in de buurt dan 
alleen een plek om te spelen.  
Denk bijvoorbeeld aan een plek  
voor dagbesteding, taallessen voor  
nieuwkomers en kookclubs. Deze 
centrale functie kan speeltuinen 
naast mooie samenwerkingen en 
meer aanloop van kinderen ook  
financieel het nodige opleveren. 
Deze keer kijken we naar de buurt-
functie van de Enschedese speel- 
tuin Voortsweg. 
 
Dagbesteding Extra Puurrr  
in Enschede speeltuin 
Voortsweg 
 
Een mooi voorbeeld van zo’n uit- 
breiding van de buurtfunctie is 
volgens Henja Bartelink, directeur 
van de Stichting Enschedese Speel-
tuinen (SES), de speeltuin Voorts-
weg. Naast de al langer bestaande 
activiteiten en clubjes biedt deze 
speeltuin nu onderdak aan dag-
besteding Extra Puurrr. Oprichter 
Ellen Oudehinken (36) begon een 
eindje verderop op een andere  
locatie met een kleine groep en 
zorgt inmiddels in speeltuin Voorts-
weg voor de opvang van 25 mensen. 
 
“Mensen met verschillende achter- 
gronden komen hier voor de dag- 
besteding. Dat kan iemand met 
een verstandelijke beperking, een 
lichamelijke handicap, autisme, 
depressie of psychische stoornis 
zijn”, zegt Oudehinken. Het aanbod 
van de dagelijkse werkzaamheden is 

heel divers. “Sommigen houden  
zich bezig met het onderhoud in  
de speeltuin, anderen verzorgen  
de catering bij vergaderingen die 
hier plaatsvinden en we bieden  
ook zelf allerlei activiteiten aan. 
”Ze bulkt nog van de ideeën. “We 
kijken of we een moestuin kunnen 
beginnen. Verder ligt de speeltuin 
aan een fietsroute. Daar willen we 
op inspelen door een rustpunt te 
beginnen, waarbij onze mensen  
koffie en zelfgemaakte cake ser- 
veren. Dat bieden we natuurlijk  
ook aan bij de ouders van kinderen 
die hier spelen en bij andere wijk- 
bewoners.” 
 
Directeur Henja Bartelink van SES: 
“De nieuwe activiteiten in speeltuin 
Voortsweg sluiten volgens haar 
naadloos aan bij de plannen om  
de buurtfunctie van de speeltu-
inen uit te breiden. We willen de 
speeltuinen voor een groter publiek 
interessant maken. Dat kan door 
er activiteiten aan toe te voegen. 
Daarnaast kunnen meer functies  
en dus meer bezoekers zorgen  
voor meer inkomsten.” 

Heb jij als speeltuin en/of kinder- 
boerderij ook een mooi voorbeeld 
van activiteiten die jullie met de 
buurt ondernemen?  
Laat het ons dan weten via:  
info@vereniginglos.nl. 

Heb jij ook een  
bijzonder speeltoestel?  

Stuur hem in via  
info@vereniginglos.nl  
en wie weet staat hij  

hier de volgende  
keer tussen!



LOS magazine | 1716 | LOS magazine

VERZEKERINGEN OP EEN RIJ 

Aansprakelijkheids- 
verzekering 
Bijvoorbeeld: Een vrijwilliger breekt 
zijn been, doordat hij tijdens het  
klussen van een ladder valt die niet 
aan de eisen voldoet. De speeltuin  
wordt aansprakelijk gesteld, omdat 
dit komt doordat zij de vrijwilliger  
een kapotte ladder hebben gegeven. 
Of een kampleider let niet goed op  
tijdens een activiteit, waardoor een 
kind van een obstakel naar beneden  
valt. De kampleider wordt 
aansprakelijk gesteld. 

Let op: Er wordt alleen iets aan de 
bezoeker of vrijwilliger uitgekeerd 
als de speeltuin iets te verwijten 
valt. Als een vrijwilliger tijdens het 
klussen zijn been breekt, maar dit 
helemaal niet de schuld is van de 
speeltuin, dan wordt er niks voor de 
vrijwilliger vergoed. 

Lid van LOS word je niet alleen om de waardevolle ondersteuning en het kennisaanbod, ook goedkope en goed  
dekkende verzekeringen maken een lidmaatschap voordelig! De LOS-verzekeringen zijn speciaal ontworpen voor 
speeltuinen, stads- en kinderboerderijen en vakantiekampen, en zijn met grote korting ingekocht bij Branche  
Benefits. Welke verzekeringen zijn er ook alweer? Hieronder alles nog even op een rijtje! 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
Bijvoorbeeld: Een penningmeester heeft zonder goede voorbereiding een 
beslissing genomen met vergaande financiële consequenties. Hij/zij wordt 
persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade. Of een voorzitter is zijn/
haar plichten als bestuurslid niet nagekomen en heeft daarmee grote  
financiële schade aangericht. Hij/zij wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld 
voor de schade. 

Ongevallenverzekering 
Bijvoorbeeld: Tijdens het verven van een speeltoestel valt een vrijwilliger  
van de trap. De vrijwilliger loopt blijvend letsel op. Door aanspraak te maken 
op deze verzekering kan de speeltuin de vrijwilliger financieel ondersteunen. 
 
Brandverzekering 
Bijvoorbeeld: Door een hevige storm zijn dakpannen van het gebouw  
naar beneden gevallen en heeft de speeltuin schade opgelopen. 

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeers- 
deelnemers 
Bijvoorbeeld: Een vrijwilliger rijdt tijdens werktijd naar het tuincentrum. 
Onderweg botst hij zo hard tegen een bord naast de weg op dat hij letsel 
oploopt en het bord vervangen moet worden. De vereniging/stichting  
wordt aansprakelijk gesteld door de vrijwilliger, omdat hij zijn eigen 
letselschade en de schade aan het paaltje niet op zijn autoverzekering  
kan verhalen.

Voor meer informatie:
nuso.nl/artikel/voordelig-verzekeren-via-nuso

Gefeliciteerd Ruud van der Lee - speeltuin Weerestein

Wij zijn enorm trots om te vertellen dat Ruud van der Lee van speeltuin 
Weerestein in Hillegom een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen.  
Wij kennen Ruud als een gedreven voorzitter. Daarnaast is Ruud een  
trouw en actief lid voor branchevereniging LOS. Er is bijna geen ALV  
die hij overslaat en daarnaast is hij actief in expert- en vakgroepen.  
Zijn ervaring en kennis zet hij in ten behoeve van andere speeltuinen  
in het land!  

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING  
RUUD VAN DER LEE 

RUUD
VAN DER

LEE
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Jolanda Postma, 
vakgroep voorzitter 
Kindervakantie- 
organisaties

Sinds begin mei mag ik de rol van 
voorzitter van de vakgroep Kinder-
vakanties invullen. Ik ben blij met 
het vertrouwen wat ik heb gekregen 
van de verschillende organisaties en 
ik vind het erg leuk en leerzaam om 
dit te gaan doen. Graag vertel ik iets 
meer over mezelf.

In januari 2022 heb ik Sarah gezien. 
Samen met mijn vriend, dochter en 
onze 2 poezen woon ik in Leusden. 
In het dagelijks ben ik consultant 
bij een softwarebedrijf. Naast mijn 
werk ben ik graag buiten. Heerlijk 
wandelen, als het even kan dan 
neem ik graag mijn rugzak gevuld 
met tent en slaapzak mee om heer- 
lijk te kamperen. Ook besteed ik veel 
tijd aan allerlei vrijwilligerswerk.  
De meeste tijd qua vrijwilligerswerk 
besteed ik aan VakantieKind. Al ruim 
25 jaar (en met hen ik net zolang) 
organiseren ze kinder- en jonge-
renkampen voor kinderen die door 
sociale of financiële redenen niet 
op vakantie kunnen. Als penning-

meester en deelnemerscoördinator 
ben ik het hele jaar druk met de 
organisatie. Tijdens de zomer  
begeleid ik minimaal twee zomer-
kampen. Enorm leuk, leerzaam en 
dankbaar werk.

En dat is ook de reden waarom  
ik graag voorzitter ben van de  
vakgroep Kindervakanties. Want 
ieder kind moet de mogelijkheid 
hebben om op zomerkamp te gaan! 
 
Hoe zie je de toekomst van  
kindervakantieorganisaties?
‘Ik denk dat kindervakantieorgan-
isaties, in verschillende opzichten, 
steeds belangrijker zullen worden. 

Een plek om op vakantie te gaan, 
een plek om buiten te zijn. Ouders 
die geen hele zomervakantie vrij 
kunnen nemen en hun kinderen een 
toffe week gunnen. Ouders voor wie 
zelf op vakantie geen optie is omdat 
hier geen geld voor is. Een speciaal 
ingerichte vakantielocatie omdat 
een kind net even iets meer nodig 
heeft dan een gewone vakantieplek 
kan bieden. Allemaal redenen waar-
om op (zomer)kamp gaan zo fijn en 
goed is.’
 
Wat zijn jou wensen/dromen?
‘Ik wens dat ieder kind minimaal  
1 keer (het liefst vaker) op zomer-
kamp kan gaan! Ook als er geen 
geld is, ook als er andere dingen 
zijn die dat lastig maken maar ook 
als ze nog samen met hun ouders 
op vakantie gaan. Gewoon IEDER 
kind! Want op kamp gaan levert 
zoveel op. Leren van elkaar, zien dat 
iemand het anders heeft of anders 
is dan jij bent maar dan vooral 
ook zien dat je met elkaar gewoon 
een supertoffe week kunt hebben. 
Nieuwe vrienden (soms voor het 
leven) leren kennen en mooie herin-
neringen maken. Dat zou iedereen 
moeten kunnen beleven!’
 

KENNISMAKEN MET ONZE  
NIEUWE VAKGROEP VOORZITTERS 

Henk Bleyendaal, 
vakgroep voorzitter 
Speeltuinen

Het is wellicht bekend dat ik van 
1999 t/m 2010 werkzaam ben ge-
weest bij NUSO. Als staflid van het 
landelijk bureau en projectleider 
Deltaplan Spelen heb ik altijd met 
veel plezier en enthousiasme gew-
erkt bij de landelijke organisatie 
speeltuinwerk. Het speeltuinwerk is 
in de afgelopen jaren voor mij steeds 
meer een passie geworden. Mijn 
waardering voor de vrijwilligers, 
die zich inzetten voor het in stand 
houden van een speeltuin t.b.v. het 
spelende kind, is bijzonder groot. 
Dat moeten we koesteren, waard-
eren en bovendien ondersteunen 
waar mogelijk. 

Ik ben altijd breed georiënteerd 
geweest en gebleven in het speel-
tuinwerk. Als grondlegger van 
het Wenkenblad mocht ik onlangs 
nog van de speeltuinbende, in de 
persoon van Ilse van der Put, de 
complimenten ontvangen voor het 
voorwerk wat wij vanuit NUSO heb-
ben geleverd. In mijn huidige functie 
als bestuurslid van speeltuinvereni-

ging de Papegaai te Haarlem hebben 
we het afgelopen jaar het proces 
van bestuurlijke vernieuwing met 
succes afgesloten. Ons voortbesta-
an is o.a. gegarandeerd met enkele 
enthousiaste jonge bestuursleden. 
Als teamleider van bouwspeelplaats 
het Landje en kinderboerderij de 
Uylenburg ben ik actief betrokken 
geweest bij de verdere ontwikkeling 
van een uniek stukje speelplezier 
in het Rembrandtpark in de hoofd-
stad. Met het stimuleren van het 
vrijwilligerswerk, implementeren 
van buitenschoolse opvang en het 
samenwerken met buurtorgan-
isaties is het voor de gemeente 
Amsterdam een voorbeeldproject 
geworden.

De toekomst van het speeltu-
inwerk 
Voor het toekomstbestendig speel-
tuinwerk is het belangrijk dat we 
het op een andere manier gaan 
benaderen. Wat is er nodig om 
over ruim 25 jaar de verenigingen 
optimaal te laten functioneren en 
voor 100% te kunnen voldoen aan 
de wensen van het spelende kind? 

Een hele uitdaging omdat het niet 
met een simpel antwoord opgelost 
is. Het speeltuinwerk in Nederland 
kent vele aspecten en is complexer 
dan gedacht. Vanzelfsprekend zijn 
wij afhankelijk van vrijwilligers, 
maar ook van subsidie van de ge-
meente, de samenwerking met het 
bedrijfsleven, de veiligheid van de 
kinderen, de privacy van de leden, 
de spelcomputer die veel kinderen 
binnen opsluit etc. 

Mijn wens voor de toekomst
De organisatie van het speeltuin-
werk in Nederland is uniek in haar 
organisatie, inzet van vrijwilligers 
en het aantal bezoekers per jaar. Ik 
zie nog te vaak dat een vereniging 
of stichting weinig tot geen onder-
steuning krijgen waar ze wel recht 
op hebben. Eigenlijk is dit het belan-
grijkste doel waar ik me hard voor 
wil maken. Dat het speeltuinwerk 
met haar vrijwilligers de waardering 
krijgt die ze verdienen. En met een 
optimale waardering is de toekomst 
van het speeltuinwerk ook gegaran-
deerd. Niet tot 2050 maar langer…
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Jantje Beton geeft alle LOS-leden een gratis speelregelbord cadeau. Op dit bord zet je de regels van jouw  
speeltuin duidelijk in één overzicht. Het bord is per speeltuin op maat te maken met keuze uit 15 verschillende  
regels. Ook heb je de keuze uit een oranje of een blauwe regel.

GRATIS SPELREGELBORD CADEAU 
VAN JANTJE BETON 

SPEELTUINVERENIGING
DE LANGE STOK

Fietsen blĳven buiten
de speeltuin

Speelplek

We zĳn rookvrĳ

Ouders letten op de
kinderen

We lossen samen
alle problemen op

Iedereen mag
meedoen

We zĳn zuinig op
de spullen 

We houden het
schoon 

We zĳn alcoholvrĳ Honden blĳven
buiten de speeltuin

Speelplek

We geven jonge
kinderen de ruimte

We wachten onze
beurt af 

We zĳn altĳd 
eerlĳk We gaan leuk

met elkaar om

We hebben respect
voor de natuur 

Zwemmen alleen met
diploma (of begeleid) 

SPEELREGELS SPEELTUIN

Scan de QR-code  
voor leuke 
buitenspeeltips

branchevereniging LOS is onderdeel van Jantje Beton
JANTJE BETON ONDERSTEUNT DEZE SPEELTUIN

Hoe werkt het?  
·  Vraag via info@vereniginglos.nl jouw unieke code aan voor  

1 gratis bord. Deze code voer je in tijdens het afrekenen.  

· Ga naar: www.informatiebord.nl   

· Zoek op: Speelregelbord LOS 

· Voer de code: LOS2022 om jouw bord samen te stellen.  

· Klik op ‘Bewerk’ en bestel.  

· Stel jouw bord samen  

· Klik op ‘Product’ bestellen.  

·  Vul jouw unieke code (die je hebt ontvangen via de mail)  
in bij actie- of kortingscode. 

·  Klik op ‘Doorgaan’ met bestellen om jouw bestelling  
af te ronden. 

Voorwaarden  
·  Eén actiecode vertegenwoordigt 

één LOS spelregelbord met afmeting 
400x600mm.  

·  Verzendkosten zitten hier ook in 
verwerkt, dus als er alleen een bord 
besteld wordt is de verzending 
gratis.  

·  Als je besluit om ook andere  
producten mee te bestellen, zoals 
bevestigingsmateriaal, zal dit wel 
doorberekend worden + verzend-
kosten.   

·  Dit is in de winkelmand ook duidelijk 
zichtbaar na het invoeren van een 
actiecode.

‘Als de burgemeester aan crisiscommunicatie moet doen’
Kunnen Speeltuinen, kindervakantieorganisaties en stads-  
en kinderboerderijen lessen leren van het optreden van  
de Burgemeester? Jazeker! In een crisissituatie heeft de  
Burgemeester een bijzondere rol. Daarmee is hij een interes-
sant boegbeeld voor crisiscommunicatie, want ook de leden 
van LOS hebben een belangrijke maatschappelijke functie.  
 
In deze podcast wordt ingezoomd op communicatielessen, 
nadat een man overlijdt bij een speeltuin als gevolg van  
mishandeling. Al snel gingen daarover de wildste geruchten 
rond en dat zorgde voor veel emotie.  
Luister hoe Burgemeesters omgaan met moeilijke situaties:  
De Dag - #400 - Als de burgemeester aan crisiscommunicatie  
moet doen | Podcasts | NPO Radio 1

LUISTERTIP

OPLOSSING PUZZEL

Speelplezier in de zomer
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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.

WISSELENDE WEBINARS  
Kijktips voor de zomer: Op onze website vind je wis-
selende webinars over onderwerpen zoals de WBTR, 
de vrijwilliger van de toekomst en fondsenwerving. 
www.nuso.nl/kijktips-voor-de-zomer

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

AL HET LAATSTE NIEUWS
Als lid ontvang je mails die belangrijk zijn voor jou als 
lid. Ook kun je jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrief. 
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 Twitter.

WAT KAN IK MET MIJN  
LIDMAATSCHAP?

HUUR DE SPEEL-BUS! 
Dit jaar is het laatste jaar waarop de speelbus 
onder de vlag van LOS zal rijden. Wat zou er dan 
mooier zijn dan een prachtige afscheidstour?  
Waarbij onze vrijwilligers in het zonnetje gezet 
kunnen worden en de kinderen op jouw locatie 
kunnen genieten van de leukste spelletjes. 

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

JURIDISCH ADVIES
Op aanvraag. 

VERZEKERINGEN
• Aansprakelijkheidsverzekering €70,- per jaar
• Ongevallenverzekering €48,- per jaar
•  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  

€55,- per jaar
•  Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering €23,- 
• Brandverzekering kosten op aanvraag

BUMA, SENA, FILMSERVICE 

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

SPEELTUIN PLATFORM

SPELREGELBORD 
Stel je eigen speelregelbord samen!

Kijk voor nog meer ledenvoordeel op:
www.vereniginglos.nl/lid-worden
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Alle kinderen willen onbeperkt samenspelen op een fi jne speelplek. 
Maar 9 van de 10 speelplekken zijn niet geschikt voor kinderen met 
een beperking. Dit wil het SamenSpeelFonds - een initiatief van 
Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind - veranderen. 
Heeft jouw speeltuin een goed plan om jullie speelaanbod hierop 
aan te passen? En is er in jouw gemeente nog geen inclusieve 
speelplek? Dan kun je nu fi nanciering aanvragen voor jouw ideeën. 
Kijk op www.onbeperktspelen.nl/samenspeelfonds 

Maak jouw 
speeltuin ook 
klaar voor 
Saharsha!

Ik ben er 
klaar voor.

Onbeperkt
         glijden


